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 وعرفان شكر
 
لنعمة التي أنعم علي بها بأن وفقني وأعانني اكثيرة وعلى لحمد والشكر هلل رب العالمين على نعمه الا

على إشرافه  ربيع عويسالشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضل وأتوجه ب، على انجاز هذا البحث
 كر وتقدير.له مني كل ش، التي كان لها عظيم األثر في انجاز هذا البحث وتوجيهاته السديدة

 
حث وأخص بالذكر منسق برنامج التشغيل ساهم في إتمام هذا البوأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من 

 الطارئ المهندس خالد أبو علي.
 

 قصاروي محمد نمر فداء



 ج 

 :الدراسة مصطلحات
 

 عملية إعطاء وزن أو قيمة لشئ من خالل معايير وقياسات محددة مسبقاً  : التقييم
 (.3101 :)جرار

النتائج المحققة بمعايير سبق تحقيقها والمستمدة  قياس األداء الفعلي ومقارنة : تقييم األداء
من االهداف المتوقعة وتحديد االنحرافات ووضع الخطط الالزمة لتحسين 
األداء.وبالتالي يشكل تقييم األداء الحلقة األخيرة في العملية االدارية التي 
يترتب عليها اتخاذ القرارات التصحيحية الموجهة لتحقيق االهداف المحددة من 
قبل. بما يوفره من بيانات ومعلومات وما يسهم به من جهود في تشخيص 

  .(3110 :وتحديد المشكالت ووضع خطط الحلول والتطوير )ثابت
 

وترى الباحثة أنه عملية يتم فيها إعطاء قيمة للشيء من خالل معايير محددة 
 .تتعلق بالموضوع المراد تقييمه

لتحقيق مجموعة من األهداف، كما يقصد به  مجموعة من الموارد المعدة : البرنامج
مجموعة من الخدمات الرثيسية المستمرة للفئات المستهدفة، وقد يتضمن 

 :)سعيد البرنامج عددًامن المشاريع، ويمتاز عن المشروع بديمومة أكبر
3101).  

برنامج التشغيل 
 (EJPالطارئ )

مع هيئات من ضمنها ( الدولية بالشراكة CHFينفذ البرنامج من قبل مؤسسة) :
وزارات ومجالس محلية ومؤسسات غير حكومية محلية وشركاء محليون 
أخرون ويتم ذلك من خالل اإلتفاق مع مركز الهندسة والتخطيط، ويبلغ حجم 

( مليون دوالر امريكي خالل مدة البرنامج الممتدة لثالث 20تمويل البرنامج )
بنية تحتية صغيرة الحجم  مشروع (150)سنوات ويطمح البرنامج الى تنفيذ

ويهدف البرنامج الى التخفيف من وطأة األوضاع اإلنسانية ومشاكل البطالة 
والوصول الى مليون مستفيد  من خالل تكثيف التشغيل في مشاريع انشائية

(CHF :2009.) 
 

وترى الباحثة أنه عبارة عن مساعدات غير مباشرة تقدم من قبل الدول المانحة 
عادة تأهيل لمساعدة العاطل ين عن العمل وتحسين المستوى االقتصادي وا 
 البنية التحتية.



 د 

برامج مساعدة 
 العاملين

خدمات تقدم للعاملين لمساعدتهم للتغلب على مشاكلهم والتي ربما يكون لها  :
اثر سلبي على انتاجهم أو أدائهم الوظيفي أو رضائهم عن عملهم ألن هذه 

كن ان تقدم داخل مكان العمل او بالتعاقد مع البرامج مؤقتة، وهذه الخدمات يم
 .(3111 :جهة خارجية )السكري

 
ل تشغيلهم وترى الباحثة أنها عبارة عن برامج تهدف لمساعدة العمال من خال

 والقضاء على البطالة.
عبارة عن المخصصات التي يجب على البلديات وهيئات الحكم المحلي  : نفقات طارئة

دراجها في موا زناتها لمواجهة النفقات الطارئة وغير اإلعتيادية التي عملها وا 
تنشأ نتيجة لظروف وأسباب غير متوقعه في حينه، وقد ظهر مدى أهمية 
وجود مثل هذه المخصصات خالل اإلجتياحات اإلسرائيلية المتكررة للمدن 
والفرى الفلسطينية وما نتج من دمار للبنية التحتية، وكذلك عمليات التدمير 

نشأت والمرافق الحيوية التابعة والمملوكة للبلديات وهيئات الحكم في الم
 .(3112: )بكدار المحلي

الجهات 
 المانحة

ما يطلق عليها أحيانًا وكاالت التمويل أو وكالء التنمية الدولية، وهي  :
مؤسسات مالية مستقلة نسبيًا أو تابعة بشكل مباشر لحكومات معينة، تقوم 

كمساعدات ومنح للمؤسسات األهلية،حسب خطوط بالحصول على األموال 
عريضة يحددها من يقف وراء توفير تلك األموال، بحيث تحقق الجهة المانحة 

 (.3101: )الجعبري سالة معينة تتبناهامن خالل ذلك ر 
المؤسسات 

 الدولية
المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية، وتشمل وكاالت الغوث والهيئات  :

في  لألمم المتحدة والمؤسسات األجنبية غير الربحية التي تعمل الدولية التابعة
 (.3101: )سعيدفلسطين  أكثر من دولة، ومنها

الشخص الذي يتلقى فوائد ومزايا من عمل معين، مثال على ذلك:الشخص  : مستفيد
 (.0991: )غطاس ي أنشأت لمصلحته أو منفعته أمانةالذ
 

منتفع من جهة ما، والمقصود به في وترى الباحثة أنه الجهة او الشخص ال
دارة المؤسسات المجتمعية  .هذه الدراسة رؤساء المجالس البلدية والقروية وا 

يعنى بها تقديم المعاونة االقتصادية او االجتماعية او السياسية لالخذ بيد  : مساعدة
الجماعة للخروج من أزمتها او كارثة حلت بها مشكلة عويصة واجهتها، 

ة او م انواع المساعدات، فقد تكون من دولة غنية أو من هيئة دوليوتتعدد اليو 



 ه 

 .(3112 :)عبد الكافي من تجمع دولي أو مجموعة دول
مراقبة ما يحدث فعليًا وتحديد ما إذا كان ذلك مالئمًا أم ال، وهي مالحظة  : المالحظة

مل مباشرة شخصية أو غير مباشرة آلية. فالرئيس يستطيع أن يراقب وسائل الع
جراءاته وكذلك عادات العمل عن طريق الذهاب إلى مكان العمل أو من  وا 

 (.3110 :)ثابت الل دائرة تصوير تلفزيونية مغلقةخ
القدرة على تحقيق أهداف البرنامج المخططة واألهداف الكلية للمؤسسة  : الفاعلية

ل هو والمجتمع، أي الوصول إلى أفضل النتائج بأقل الموارد، فالبرنامج الفعا
)القدس ألطراف ذات العالقة بأقل الموارد الذي يحفف أهدافه وأهداف ا

 (.3112: المفتوحة
مقياس لمدى مالئمة موارد البرنامج المستخدمة مع المخرجات أي العالقة بين  : الكفاءة

المدخالت والمخرجات، ويكون البرنامج كفؤ عند تحقيق األهداف المخطط لها 
 .(3101: )سعيد مسبقاً 

حركة احياء حضاري ترد للمجتع قدرته على التجدد ذاتيا وتفتح امامه االبداع،  : التنمية الشاملة
وال يأتي هذا اال بتحرير االنسان العربي والموارد العربية من الفقر والعوز 
والجهل، تحرير العقل العربي من االفكار التي تنكر على حضارتنا جوهر 

ماعة في عالم جدد المستمر ومسايرة مصالح الجالحياة لكل حضارة أال وهو الت
 .(3111 :)الهيتييتغير بوتيرة سريعة 

التنمية 
 االجتماعية

تنمية طاقات الفرد الى اقصى حد مستطاع، او انها اشباع الحاجات  :
االجتماعية لالنسان او الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة، او عملية 

 .(3112 :باع االحتياجات )محمدتغيير موجهة يحقق عن طريق اش
التنمية 

 االقتصادية
زيادة الطاقة االنتاجية لالقتصاد أي زيادة االستثمار المنتج في تنمية  :

 :االمكانات المادية والبشرية النتاج الدخل الحقيقي في المجتمع )عجمية
3112 ). 

 

EJP               :    Emergency Jobs Program (CHF :2009.) 

             CHF  :      Cooperative Housing Foundatio(CHF :2009.) 



 و 

 ملخص الدراسة
 

 الدولية((CHF مؤسسة في( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم إلى للتعرف الحالية الدراسة هدفت
 هذا الباحثة تناولت وقد المحلية، الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظات في

 أدت التي اإلحتالل ممارسات من الغربية الضفة شمال له تعرضت لما متابعتها ضوء في الموضوع
 وما الطارئة، المساعدات على السكان إعتماد وزيادة الفقر نسبة وزيادة الفلسطيني اإلقتصاد تدمير إلى
 .اإلقتصادية األزمة حدة من التقليل في( CHF)مؤسسة في الطارئ التشغيل برنامج حققه
 

 فقرة( 22) تضمنت إستبانة الباحثة طورت وفرضياتها الدراسة أسئلة عن ولإلجابة الغرض لهذا وتحقيقاً 
 بالمراكز والثالث التعليمي، بالقطاع يتعلق الثاني الصحة، قطاع األول: مجاالت سبع على وزعت

 السادس والمجال رصفة،واأل اإلستنادية بالجدران والخامس الشبابية، بالنوادي يتعلق والرابع النسوية،
 عددهم البالغ الدراسة مجتمع على االستبانة وطبقت العامة، بالمنتزهات والسابع الزراعية، بالطرق

 مجتمع ألفراد الشامل المسح إستخدام تم أي الشمال، لمحافظات المحلية الهيئات في رئيس( 26)
 اإلجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج بإستخدام إحصائياً  عولجت البيانات جمع وبعد الدراسة،

(SPSS كما و ،)عتمدت  .الدراسة أهداف لتحقيق منهجاً  الوصفي المنهج الباحثة ا 
 

 بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم أن الدراسة نتائجوأظهرت 
 وجود الدراسة كشفت كذلك، طاً متوس كان المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال
 العلمي والمؤهل الخبرة، سنوات المستفيدة، الجهة تصنيف المحافظة، متغيرات في إحصائياً  دالة فروق
 أهم من وكان .العمر متغير في إحصائياً  دالة فروق وجود عدم تبين ولكن الدراسة، محاور لجميع تبعاً 

 الدولية( (CHF مؤسسة في( EJP) الطارئ التشغيل برنامج أن الدراسة لها خلصت التي اإلستنتاجات
 للمراكز بالنسبة وكذلك والتعليمي الصحي، القطاع في التنمية يدعم الغربية الضفة شمال محافظات في

 وبناء الزراعية الطرق شق وأيضاً  واألرصفة، اإلستنادية الجدران وبناء الشبابية والنوادي النسوية
 مع يتالءم بشكل الخدمات وتحسين جديدة مرافق وبناء بتأهيل قيامه اللخ من وذلك العامة، المنتزهات
 .المستهدفة المناطق في والمستفيدين المواطنين احتياجات

 
 المساعدات أن اإلعتبار بعين األخذ بضرورة عالقة لها التوصيات من بمجموعة الدراسة وخرجت
 المشاريع إهتمام توجيه يجب لذلك مؤقتة، بإعتبارها إليها النظر يجب بل لألبد، تستمر ال الدولية

 أثر أكبر لها يكون وبذلك المحلية، أسواقنا تخدم التي والحرفية المحلية الصناعات تنمية في لإلستثمار
 .البعيد المدى على إيجابي
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Abstract 

 
The study aimed at investigating the evaluation of the Emergency Job Program (EJP) at 

CHF international organization in the northen Governorates in the West Bank from the 

viewpoint of the local councils, where the researcher dealt with this subject in the light of 

her following up to what the Governorates in the West Bank went through as a result of the 

occupation practices that led to the destruction of the Palestinian economy and increasing 

the rate of poverty as well as the increase of population dependency on emergent help, and 

what the EJP achieved in CHF in decreasing the severity of the economical crises.   

 

To achieve the aim of the study, and to answer its question and hypothesis, the researcher 

developed a questionnaire included (62) item distributed on 7 fields as follows: health 

sector, educational sector, women societies, youth clubs, retaining walls and sidewalks, 

agricultural roads, and public parks. The questionnaire was applied on a study population 

consisted of (60) of the head chiefs of local councils in the northern governorates of West 

Bank where the comprehensive survey was applied on the study population after that the 

data was processed using SPSS, The researcher used the descriptive approach to achieve 

the study goals. 

 

The study resultes showed that the evaluation of EJP in CHF organization in the northern 

governorates in the West Bank from the viewpoint of the head chiefs of the local councils 

was medium, also the study showed a statistically significant differences in the variables of 

governorate, the category of the benefited part, years of experience, the qualification 

according to the study fields, but no statistically significant difference was found according 

to the variable of age. 

 

The study results led to many conclusion, The most important result was that EJP in CHF 

organization in the northern governorates of West Bank supported development in the 

sectors the study through its work in fixing and building new facilities in addition to 

improving the services in a manner that fits with the citizens and benefiters needs in the 

targeted places. 

 

The study concluded aset of recommendations related to the need to take into consideration 

that international aids cannot last for ever, but it is important to view it as temporal, so the 

attention must be directed to attending investment projects in developing local industries 

and craftsmanship that serves our local markets, in order to have the largest positive impact 

on the long term. 

 

 



1 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة وأهميتها
 

 مقدمة 4.4
 

قتصادية ك بيرة ومتنوعة للشعب الفلسطيني ومن خالل عدة قدم المجتمع الدولي مساعدات إنسانية وا 
قنوات، حكومية وأهلية )فلسطينية ودولية(، هدفت الجهات المانحة من خالل تلك المعونات إلى 
مساعدة اإلقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء االحتالل اإلنسانية واإلقتصادية من جهة، وتمكين 

لمستدامة وتطويرها من جهة أخرى، فزاد تدفق اإلقتصاد الفلسطيني من خلق مقومات التنمية ا
. وقد شهدت هذه الفترة تغيرًا (0992توقيع على إتفاق أوسلو عام)المساعدات للفلسطينيين بعد ال

جوهريًا في حجم وأشكال وأليات صرف تلك المساعدات. إذ بدأ إهتمام المانحين واضحًا في دعم 
فبلغ المعدل السنوي لمساعدات الجهات المانحة خالل العملية السياسية وجهود السالم في المنطقة، 

( مليون دوالر)حسب إحصائيات مركز ماس(، وتم توجيه معظم تلك 211( نحو)3111-99الفترة)
 .(3112 :)ماس األموال لدعم مشاريع البنية التحتية وتأهيلها وبناء المؤسسات الفلسطينية

 
 للشذذذذأن بالغذذذذاً  إهتمامذذذذاً  تذذذذولي أن( 1991)قيامهذذذذا منذذذذذ الفلسذذذذطينية الوطنيذذذذة بالسذذذذلطة حذذذذذى األمذذذذر هذذذذذا

 العامذذة المرافذذق ذلذذك فذذي بمذذا واجهتذذه، الذذذي المتذذردي والعذذي  خطيذذر اإلقتصذذادي فالوضذذع اإلقتصذذادي،
 ذلذذك كذذل الفقذذر، لظذذاهرة الخطيذذر والتفشذذي والمتزايذذدة، العاليذذة والبطالذذة المتآكلذذة، التحتيذذة والبنذذى المهملذذة،

 المانحذذة الذذدول إلتذذزام فذذإن نفسذذه الوقذذت وفذذي اإلقتصذذادي، للموضذذوع لهذذاتجاه يتعذذذر ملحذذة أولويذذة كذذرس
 المرافذق تأهيذل إعذادة عمليذة إلطذالق المواتية البيئة خلق في أسهم الوطنية للسلطة المادي العون بتقديم

 :فضذذل) والتنميذذة النمذذو طريذذق فذذي وتوجيهذذه اإلقتصذذاد إعمذذار أجذذل مذذن التحتيذذة البنذذى وتشذذييد العامذذة،
3119). 
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 انخفذذاض جانذذب إلذذى محذذدودة، تغطيذذة مذذن فلسذذطين فذذي العامذذة التحتيذذة البنيذذة وأنظمذذة شذذبكات معانذذاةول
همذذذال تخريذذذب مذذذن لذذذه تعرضذذذت مذذذا بفعذذذل وجودتهذذذا، قذذذدرتها  مذذذن االحذذذتالل سذذذلطات ممارسذذذات بفعذذذل وا 

 الحكومذذذة أولذذذت التحتيذذذة البنيذذذة لقطذذذاع ودعمذذذاً  المنطلذذذق هذذذذا ومذذذن وتذذذدمير، هذذذدم وعمليذذذات اجتياحذذذات
 لزيذذذادة تشذذذجيعها جانذذذب إلذذذى بالغذذة، أهميذذذة القطذذذاع هذذذذا والتنميذذة لإلصذذذال  خطتهذذذا وضذذذمن طينيةالفلسذذ

 :الفلسذذطينية السذذلطة) العامذذة والخذذدمات التحتيذذة البنيذذة قطذذاع فذذي ومشذذاركته الخذذاص القطذذاع اسذذتثمارات
3112.) 

 
 قذادر وطنذي اقتصذاد سذسأ بنذاء والثانيذة ،اإلعمذار إعادة األولى: ركيزتين على تقوم الفلسطينية فالتنمية
عمذار وتذرميم ،التحتيذة البنيذة بنذاء بإعذادة األولى وتتمثل. الذات على االعتماد على  نواتسذ خلفتذه مذا وا 

 الصذذحة فذذي مكثفذذاً  جهذذداً  يتطلذذب وهذذذا ،الخذذدمات فذذي وتذذردي ،البنيذذة فذذي دمذذار مذذن الطويلذذة االحذذتالل
 ذلذذذك ويتطلذذب كمذذا ،والخذذذدمات االتصذذاالتو  والمجذذاري والمذذاء والكهربذذذاء والمواصذذالت والطذذرق والتعلذذيم
 العمذل وأن خاصذة ،الخذاص والقطذاع الحكوميذة غيذر والقطاعذات الرسذمية القطاعذات بذين مشذتركاً  جهذداً 
 .(3112 ز:القزا) مكثف وجهد طويل لوقت يحتاج التحتية البنية في
 

 مسذتويات علذى التذاثير يفذ االكبذر الذدور لهذا المتكذررة االغالقذات فذإن االقتصادي، الوضع لتفاقم ونظراً 
 ألمذذذاكن العمذذذال وصذذذول مذذذن تحذذذد التذذذي العنصذذذري الفصذذذل وجذذذدران الحذذذواجز خذذذالل مذذذن وذلذذذك البطالذذذة
 قذد العذاملين انتاجيذة وتحسين االعالة معدالت من الحد الى تهدف التي الهيكلية السياسات نوا   عملهم،
 حالذة فذي الفلسذطينيين السذكان مذن كبيذر قسذم سذيبقى لذذا. الفقر معدالت على بكثير اكبر اثر لها يكون
 فمنذ. للفقراء رئيسيةال الدخل عناصر من حيوياً  عنصراً  ستظل الطارئة المساعدات أن على عالوة فقر،

 سذذذذتواجه التذذذذي التحذذذذديات أهذذذذم أن الفلسذذذذطينيون أدرك ،1993 عذذذذام فذذذذي المبذذذذادئ إتفذذذذاق إعذذذذالن توقيذذذذع
 البنيذذذة تأهيذذذل متطلبذذذات لضذذذخامة وذلذذذك تحتيذذذة،ال البنيذذذة وتأهيذذذل تحسذذذين الناشذذذئ الفلسذذذطيني اإلقتصذذذاد
 (.3112 :اشتية) اإلحتالل فترة إيان المتواصل اإلهمال من عانت التي الضعيفة، التحتية

 
 يسذهم أن المتوقذع مذن وكذان الفلسذطينية، التحتيذة البنية تطوير في شك بال الدولية، المساعدات أسهمت

 اإلنتاجيذة القاعذدة توسذيع إلذى يذؤدي الذذي األمذر ألجنبيذة،وا المحليذة االستثمارات تحفيز في التطور هذا
 بتطذورات المسذاعدات وارتبذاط اإلسذرائيلي، الحصذار عذن الناجمذة الظروف أن إال. الفلسطيني لالقتصاد
 الطذذذارئ، التشذذذغيل مشذذذاريع تمويذذذل فذذذي المسذذذاعدات هذذذذه مذذذن جذذذزء اسذذذتخدام إلذذذى أديذذذا السذذذلمية، العمليذذذة
 مذذن جذذزء تذذدمير إلذذى أدت اإلسذذرائيلية اإلجذذراءات أن كمذذا الفلسذذطينية، كومذذةللح الجاريذذة النفقذذات وتمويذذل
 البيانذذذات تظهذذذر ال لذذذذلك. والمينذذذاء كالمطذذذار كثيذذذرة حيويذذذة مشذذذاريع وتعطيذذذل الفلسذذذطينية، التحتيذذذة البنيذذذة
 ةدراس في الفلسطينية األراضي في الحقيقي المحلي والناتج الدولية المساعدات حجم بين إيجابياً  ارتباطاً 
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 كذان الدوليذة المسذاعدات فذي التذبذب إن بل الفلسطينية، االقتصادية السياسات أبحاث معهد اليها أشار
 الحصذذار سياسذذة عذذن الناجمذذة الصذذعبة المعيشذذية والظذذروف السياسذذية باألوضذذاع أكبذذر بصذذورة مرتبطذذاً 

 (.3110: االقتصادي المراقب) اإلسرائيلية
 

 اإلغذذالق أثذذر مذذن الناتجذذة كالحذذاالت المسذذاعدات بتوجيذذه اناألحيذذ مذذن كثيذذر فذذي تقذذوم المانحذذة فالذذدول
 الصذذذذدمات حذذذذدة مذذذذن يخفذذذذف مذذذذا( اإلنسذذذذانية المسذذذذاعدات وبذذذذرامج المختلفذذذذة الطذذذذارئ التشذذذذغيل بذذذذرامج)

 ألن السياسة، هذه تنفيذ في تشدداً  أكثر إسرائيل يجعل نفسه الوقت في ذلك أن إال الناجمة، االقتصادية
 أن حيذذث للفلسذذطينيين، المعيشذذية األوضذذاع فذذي العميذذق التذذدهور دون الً حذذائ سذذتقف الدوليذذة المسذذاعدات

 (.3100 :اشتية) إسرائيل أمن على كبيراً  خطراً  يشكل التدهور
 

 فذي سذاهم (USAID) الدوليذة للتنميذة األمريكية الوكالة قبل من الممول الطارئ التشغيل برنامج فظهور
 سذكان منهذا يعذاني التذي المذدى قصذيرة البطالذة مشذاكلو  ،السذيئة اإلنسذانية األوضذاع وطأة من التخفيف
 خذالل مذن وذلك. ومستديم حيوي القتصاد علمية أسس إرساء إلى البرنامج ويهدف كما ،الغربية الضفة
 قبذذل مذذن المشذذاريع تلذذك وتذذدار. التحتيذذة البنيذذة وصذذيانة تأهيذذل مثذذل إنشذذائية مشذذاريع فذذي التشذذغيل تكثيذذف

 والبعيذذذد القصذذذير األمذذذدين علذذذى عمذذذل فذذذرص الطذذذارئ التشذذذغيل نذذذامجبر  ويذذذوفر كمذذذا ،ذاتهذذذا المجتمعذذذات
 (156)يقذذارب مذذا تنفيذذذ عبذذر وذلذذك ،وبلذذديات قذذرى مذذن المسذذتهدفة المحليذذة التجمعذذات فذذي للفلسذذطينيين

 وظذائف خذالل مذن البرنذامج يوفرهذا التذي ،األمذد طويلذة العمذل فرص أما. التحتية للبنية صغيراً  مشروعاً 
 .( :2616CHF) المنشأة التحتية بنيةال مرافق وتشغيل صيانة

 
نشاء وتأهيل ،كالترميم مجاالت عدة في البرنامج في التحتية البنية مشاريع وتندرج  مثل مدارس وا 

 وقلقيلية وطولكرم وطوباس ونابلس جنين الغربية الضفة وقرى مدن أغلب في أنشأت التي المدارس
 مجتمعية ونسوية شبابية مراكز ،المناطق أغلب في أرصفة ،استنادية جدران ،صحيةال عياداتال مثل

( عنبتا رياضي نادي) وعنبتا (عقربا شبابي نادي)عقربا في أقيمت التي النوادي ذلك على لامث وخيرية
 والسياحي الثقافي والترميم ،والحضانات المالعب إلى إضافة ،(الرياضي طوباس نادي)اسوطوب
 .(CHF: 2010) األثرية للمواقع

 
 شكلة الدراسةم 2.1
 

 الل التي تعود ويالتها إلى وجود االحت حاد في معدالت البطالة رتفاعمن إ تعاني األراضي الفلسطينية
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تساع رقعة الفقر إلى إ إنهيار اإلقتصاد الفلسطيني بالكامل وأدى الذي دمر البنية التحتية وساهم في
، حادةقتصادية لسطينيين في ضائقة إالف ووقوعوانخفاض المستوى المعيشي لمعظم الشعب الفلسطيني 

 أحد ((CHFبرنامج  التنموية ويمثلالبرامج والمشاريع مجموعة من ظهور  لىإإستدعت الحاجة مما 
تلك البرامج وجاءت هذه الدراسة لتقييم برنامج التشغيل الطارئ حيث صاغت الباحثة مشكلة أهم 

 :الدراسة على النحو التالي
 
 شمال في محافظات الدولية (CHF)الذي تنفذه مؤسسة  (EJP)ل الطارئ ما تقييم برنامج التشغي"

 ."؟من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحليةالضفة الغربية 
 

 مبررات الدراسة 1.4
 

 المبررات التالية: نطالقا منإتم إجراء الدراسة 
 

 ت.كمتطلب لنيل درجة الماجستير من كلية التنمية الريفية المستدامة فرع بناء مؤسسا 
 من البرامج هذه أثار على الضوء بتسليط والعلمية البحثية إهتماماتي من ناتج شخصي دافع 

 أدت التي اإلحتالل ممارسات من الغربية الضفة شمال له تعرض لما الباحثة متابعة خالل
 المساعدات على السكان عتمادإ وزيادة الفقر نسبة وزيادة سطينيالفل قتصاداإل تدمير إلى

  .الطارئة
 حققه برنامج التشغيل الطارىء في مؤسسة الدور المنتظر لما سيCHF))  في التقليل من حدة

 األزمة االقتصادية للسكان.
 .ظهور مشكلة البطالة بشكل حاد بين الفلسطينين 
  قلة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع تقييم برامج المؤسسات المانحة لألراضي

 الفلسطينية.
 

 سةأهمية الدرا 1.4
 

 : التالية النقاط خالل من الدراسة أهمية تظهر
 

  ًالطارئ التشغيل لبرنامج جديدة علمية إضافة الدراسة هذه تعتبر :النظرية األهمية: أوال 
 .بعامة األخرى وللمؤسسات ،بخاصة المؤسسة في التنموية ريعوالمشا
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  ًوتتمثل فيما يأتي: :التطبيقية األهمية: ثانيا 
 

o حدة من التخفيف على وقدرتها الطارئ، التشغيل برامج عليها ركزت تيال القطاعات معرفة 
 .والفقر البطالة

o الفلسطينية األراضي في الماتحة الدول عن نتج الذي التنموي التطور مدى معرفة. 
o الدولي التمويل إستخدامات توجيه في المحلية الهيئات مساهمة مدى معرفة. 
o مؤسسة في امجالبرن دارةإ على لقائمينل مهمة تعتبر (CHF) علذى تساعدهم كونها الدولية 

 لتعذديلها فيذه الضذعف نقذاط وتحديذد البرنذامج عذن المستفيدين رضا عدم أسباب لىإ التعرف
 .وتعزيزها القوة نقاط ومعرفة

o في الضعف نقاط لمعالجة حلول سيقدمون ألنهم التنموية البرامج هذه من لمستفيدينل مهمة 
 المسذذتفيدين رضذذا الذذى سذذيؤدي ممذذا البذذرامج هذذذه تنفيذذذ علذذى ابذذايجإ سذذينعكس وهذذذا البذذرامج
 .البرنامج دارةإ على والقائمين

 
 ف الدراسةهداأ 1.4
 

 هداف الفرعية: لدراسة في هدف عام ومجموعة من األهداف اتمثلت أ
 

 الطارئ التشغيل برنامج تقييم درجة معرفة : العام الهدف (EJP) مؤسسة في(CHF) الدولية 
 .المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال تمحافظا في

 تقييم القطاعات التي ركز عليها المانحون في األراضي  فتمثلت في :هداف الفرعيةاأل
 (، ومنها:CHFالفلسطينية من خالل برنامج التشغيل الطارئ في مؤسسة )

 
o الطارئ التشغيل لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة يف (CHF )

 .ةقطاع الصحل الدولية
o الطارئ التشغيل لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة في (CHF )

 .التعليم قطاعل الدولية
o الطارئ التشغيل لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة في (CHF )

 .النسوية لمراكزل
o الطارئ لتشغيلا لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة في(CHF )

 . الشبابية للنوادي
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o الطارئ التشغيل لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة في(CHF )
 .واالرصفة االستنادية  للجدران

o الطارئ التشغيل لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة في(CHF لطرقل 
 .الزراعية

o الطارئ التشغيل لبرنامج المستفيدين تقييم درجة معرفة EJP) )مؤسسة في(CHF 
 .عامةال منتزهاتلل

 
  ًداللذةال مسذتوى عند المبحوثين إجابات في فروقال معرفة :ثانيا (0.05 ≥ α )تقيذيم درجذة حذول 

 شذذمال محافظذذات فذذي الدوليذذة( CHF) مؤسسذذة تنفذذذه الذذذيEJP) ) الطذذارئ التشذذغيل برنذذامج
 ،العلمذي والمؤهذل ،والعمذر ،المسذتفيدة الجهذة تصذنيفو  ،المحافظذة يذرلمتغ تعذزى الغربيذة الضذفة
 .الخبرة وسنوات

 
  الدراسة أسئلة 1.6

 
 : التالية األسئلة عن اإلجابة الدراسة هذه ستحاول

 
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مستوى ما (EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 

  المحلية؟ الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما(EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 

 الصحة؟ قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما (EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 

  التعليم؟ قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر جهةو  من الغربية الضفة
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما (EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 

 النسوية؟ المراكز قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما (EJP )بمؤسسة (CHF) شمال بمحافظات الدولية 

  الشبابية؟ النوادي قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما(EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 

  صفة؟واألر  االستنادية الجدران قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما (EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 

  الزراعية؟ الطرق قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
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 الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما (EJP )بمؤسسة (CHF )شمال بمحافظات الدولية 
 العامة؟ المتنزهات قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر هةوج من الغربية الضفة

 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل ((α≤0.05) )برنامج تقييم مستوى في 
 وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل

 العمرية، والفئة المحلية، الجهة تصنيف: لمتغيرات وفقاً  المحلية الهيئات رؤساء نظر
  العملية؟ الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل والمحافظة،

 
 فرضيات الدراسة 9.4
 

 :بذ فتمثلت الرئيسية أما الفرعية، الفرضيات من ومجموعة رئيسية فرضية إلى الدراسة هذه إستندت
 

 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (0.05 ≥ α )التشغيل برنامج يمتقي في 
 تعذزى الغربيذة الضذفة شذمال محافظذات في الدولية( CHF) مؤسسة تنفذه الذيEJP) ) الطارئ

 (.الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل والعمر، المستفيدة، الجهة وتصنيف المحافظة،)لمتغيرات
 

 :التالية الفرعية الفرضيات الى تجزئتها تم الفرضية اختبار ولتسهيل
 

 المستوى عند إحصائية داللة ذات وقفر  توجد ال (α≤0.05) التشغيل برنامج تقييم مستوى في 
 نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ
 .المحلية الجهة تصنيف لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء

 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α≤0.05) التشغيل برنامج تقييم مستوى في 
(EJP )بمؤسسة الطارئ (CHF )نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية 

 .العمرية الفئة لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء
 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α≤0.05) التشغيل برنامج تقييم مستوى في 

(EJP )بمؤسسة الطارئ (CHF )نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية 
 .المحافظة لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء

 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (α≤0.05) التشغيل برنامج تقييم مستوى في 
(EJP )بمؤسسة الطارئ (CHF )نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية 

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء
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  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α≤0.05)  في مستوى تقييم برنامج
( الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة CHF( الطارئ بمؤسسة )EJPالتشغيل )

 نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير سنوات الخبرة العملية.
 

 الدراسة حدود 0.4
 

  رؤساء المجالس القروية والمجالس البلدية في محافظات شمال الحدود البشرية: تمثلت في
 ( مستفيد.21) والبالغ عددهم الضفة الغربية

 شمال الضفة الغربية.محافظات قتصر تطبيق هذه الدراسة في إ : الحدود المكانية 
 3102/ 3103الثاني  خالل الفصل الحدود الزمنية: أجريت هذه الدراسة. 

 
 مصادر الدراسة 7.4
 

 :بما يليالدراسة  عتمد عليها في إجراء هذهالتي أ تمثلت مصادر البيانات والمعلومات
 

 :ستبيان.اإل ستخدامإستجابات المبحوثين من خالل إ المصدر الرئيسي 
 لسابقها تياالمصدر الثانوي: وذلك من خالل مراجعة الكتب والدوريات واالنترنت لعرض األدب 

 العالقة بمشكلة الدراسة. وذ
 

 ة الدراسةيهيكل 48.4
 

 :وهي فصول خمسة ومن التمهيدي الجزء من الدراسة هذه تتكون
 

 وملخص ، والتعريفات، واإلقرار، والشكر، واإلهداء، العنوانويحتوي على  :الجزء التمهيدي
 بالعربية وآخر باالنجليزية.

 وأهميتها، ومبرراتها، ومشكلتها، لهذه الدراسة الفصل األول: وفيه عرض عام وتمهيد ،
 وهيكليتها.، ومصادرها، وحدودها، وفرضياتها، وأسئلتها، وأهدافها

 ويعرض الدراسات السابقة ذات العالقة.  ،الفصل الثاني: يتضمن اإلطار النظري للدراسة 

  ًجراءاتها الفصل الثالث: تناول هذا الفصل عرضا ، ية اإلعدادكمنهج، لمنهجية الدراسة وا 
 ختبار صدق وثبات أداة الدراسة.ومدى إ، والمجتمع، واألدوات
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 اتها ومناقشة هذه و الفصل الرابع: تم في هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة وتحليل بيانات أد
 النتائج.

 كما ، التي تم التوصل إليها من إجراء الدراسة والتوصيات، الفصل الخامس: تضمن النتائج
 ه.في انجاز  تستخدممالحق التي أراسة على قائمة بالمراجع والشتملت هذه الدإ
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 ةمقدم 4.2
 

 سذذتواجه يالتذ التحذذديات أهذم أن الفلسذذطينيون أدرك( 1993) عذام فذذي المبذادئ إتفذذاق إعذالن توقيذذع فذور
 الخذذذذاص القطذذذذاع لتحفيذذذذز الالزمذذذذة التحتيذذذذة البنيذذذذة وتأهيذذذذل تحسذذذذين هذذذذي الناشذذذذئ الفلسذذذذطيني اإلقتصذذذذاد
 والمؤسسذذذات الذذذدول مذذذع وبتعذذذاون لذذذذلك، فلسذذذطين فذذذي والتنميذذذة النمذذذو ةعجلذذذ لقيذذذاده ودفعهذذذا الفلسذذذطيني

 وترافذذق التحتيذة البنيذة مشذاريع علذى منهجذه ركذز الذذي للمسذاعدات الطذارئ البرنذامج تصذميم تذم المانحذة
سذرائيل الفلسذطينية التحريذر منظمه بين تمت الذي السلمية العملية زخم إرتفاع مع ذلك ( 1995) عذام وا 
 وعلذذى أنذذه إال. الفلسذذطينية السذذيادة تحذذت الواقعذذة األراضذذي رقعذذة وتوسذذيع اإلتفاقيذذات توقيذذع بموجبذذه تذذم

 البنية لتحسين كافيه تكن لم الدول من عديدال تبنتها والتي الطارئة المساعدات برامج فإن ذلك من الرغم
 االحذذتالل، فتذذرة إبذذان المتواصذذل اإلهمذذال مذذن عانذذت التذذي ،التأهيذذل متطلبذذات لضذذخامة وذلذذك يذذة،التحت
 وتأهيذل لتوسذيع الالزمذة المالية المصادر حشد على قدرته وعدم الناشئ الفلسطيني الكيان لحداثة ونظراً 
 تقذذوم أن علذذى الالزمذذة الرأسذذمالية النفقذذات فذذي المسذذاعدة تقذذديم فذذي حذذةالمان الذذدول قامذذت التحتيذذة، البنيذذة

 فذذي اإللتذذزام علذذى قذذادرة تكذذون بحيذذث( 98-93) سذذنوات خمذذس خذذالل نفسذذها بتهيئذذة الفلسذذطينية السذذلطة
 البنيذذة فذي اإلسذذتثمارية فالنفقذات. وغيرهذذا التحتيذة والبنيذذة اإلسذتثمارية للمشذذاريع والمرافقذة الجاريذذة النفقذات
دارة لتشغيل والالزمة للدولة، الجارية النفقات من ترفع يةالتحت  المقامذة، التحتية البنية مشاريع وصيانة وا 

 .(3112 :شتيها) تقدمها التي الخدمات نوعية وضمان عليها، والمحافظة
 

 علذى خطيذرة اقتصذادية صذدمات إحذداث فذي غذزة وقطذاع الغربيذة الضذفة فذي األخيذرة زمةألا تسببت كما
 تشذذذذرين نهايذذذذة ففذذذذي. المذذذذانحين مجموعذذذذة مذذذن السذذذذريعة االسذذذذتجابة يسذذذذتدعي ممذذذذا الفلسذذذذطيني االقتصذذذاد
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 الفلسذذذطينية السذذذلطة سذذذيطرة تحذذذت الخاضذذذعة غذذذزة وقطذذذاع الغربيذذذة الضذذذفة أراضذذذي كانذذذت( 2666)ثذذذاني
 مذذذن يقذذذارب مذذذا فذذذان لذذذذلك، وكنتيجذذذة. بذذذاألمن المرتبطذذذة القضذذذايا بسذذذبب المشذذذدد اإلغذذذالق تحذذذت رازحذذذة

 األيذذذدي مذذذن بالمئذذذة (26) حذذذوالي أي إسذذذرائيل فذذذي يعملذذذون كذذذانوا ممذذذن نيفلسذذذطي عامذذذل (125.666
 ذات وفذي. العمذل علذى صذولالح علذى قذادرين غيذر أصذبحوا كما ذكر في مجلة اخبذار تنمويذة (العاملة
 الحركذذذذة علذذذذى والقيذذذذود العمذذذذل ووقذذذذف غالقذذذذاتاإل بسذذذذبب بذذذذالترنح أخذذذذذ المحلذذذذي االقتصذذذذاد فذذذذإن الوقذذذذت،

 عتبذذارإ المانحذذة الذذدول مجموعذذة علذذى يجذذبف الحاليذذة، األزمذذة مذذع وللتعذذاطي. تبذذادللل األخذذرى تكذذاليفالو 
 منحذذذذة بتذذذوفير الذذذدولي البنذذذذك قذذذام ولقذذذد. للفلسذذذذطينيين المسذذذاعدات تذذذدفق لتسذذذذريع الخطذذذوات مذذذن العديذذذد
 وغذزة الغربيذة الضذفة فذي العمذل فذرص خلق لبرامج تمويل سيوفر وهو أمريكي، دوالر مليون( 12)بقيمة
 مذذذذن الحذذذذد هذذذذو الطذذذذارئ االسذذذذتجابة لبرنذذذذامج النهذذذذائي الهذذذذدفف ،الطذذذذارئ االسذذذذتجابة برنذذذذامج خذذذذالل مذذذذن

 غير للعمال المؤقت التوظيف توفير خالل من الفلسطينية العائالت من اآلالف تحياها التي الصعوبات
نو . المهذرة وشبه المهرة  لذىع الطلذب تزايذد خذالل مذن أيضذا سيسذتفيدون والمقذاولين المحليذين المذزودين ا 
 .(3110 :تنموية أخبار) والعمالة المواد

 
 ومن ضخمة، عمالة تتطلب وظائف إيجاد على البلديات خدمات تأهيل إلعادة الطارئ المشروع ويركز
) من أكثر إيجاد بهدف كما ورد في مجلة اخبار تنمويةدوالر  ماليين( 2)من أكثر يكلف أن المتوقع
 تطوير في البلديات هذا يساعد وسوف ،المانحة سةالمؤس إحصائيات حسب مؤقتة وظيفة ألف( 366
 إحتياطات معالجة ذاته الوقت في يمكنها والتي العمل عن للعاطلين النطاق صغيرة مؤقتة عمل فرص
 والدهن داعمة جدر بناء من النشاطات هذه تتألف أن المحتمل ومن التحتية، البنية تأهيل إعادة

 المخصصات وتحدد ليامح منتجة رابطة حجارة بقطع لعامةا والطرق الشوارع ورصف الشوارع وتنظيف
 الحاجة ذات المناطق في تناسبي بشكل الدعم توجيه أجل من البطالة مؤشر على عتمادباإل للبلديات
 .(3111 :تنموية أخبار) للمساعدة الكبيرة

 
 الضفة في قوي تقني دعم وتقديم تنموية مشاريع تنفيذ على الدولية( (CHF مؤسسة وعملت كما

 العمل، فرص خلق المجتمعية، الخدمات مجاالت في مشاريع تنفيذ عبر ذلك غزة، وقطاع الغربية
 لإلستجابة اإلقراض ومشاريع( المشاركة على القائم) التشاركي المحلي والحكم االقتصادية، التنمية

 أن واسع نطاق وعلى المحلية المجتمعات وتعتبر هذا. الفلسطيني بالشعب الخاصة لإلحتياجات
 والبعيد القصير المدى من كل على فوائد في تسهم فورية ايجابية نتائج تحقق الدولية( CHF) مؤسسة
  (. CHF:2010) أيضا

 
 مثل التحتية للبنية دمار من عنه نتج وما الفلسطينية والقرى للمدن المتكررة اإلسرائيلية اإلجتياحات إن
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 المنشآت في التدمير عمليات وكذلك اإلتصاالت ةوشبك الكهرباء وشبكات المياه شبكات تدمير 
 وهيئات البلديات قيام في أسهم. المحلي الحكم وهيئات للبلديات والمملوكة التابعة الحيوية والمرافق
 خدماتها، لتقديم المتعددة نشاطاتها وتفعيل عملها بأداء المختلفة أقسامها خالل ومن المحلي الحكم
عادة يانةالص وخدمات بأعمال تقوم حيث  المتعلقة المشاريع وتنفيذ األساسية، التحتية للبنية التأهيل وا 
عادة صيانة مشاريع مثل بذلك،  أرصفة، وعمل إستنادية جدران بناء الداخلية، والطرق الشوارع تأهيل وا 

عادة وصيانة  شبكات وكذلك والمياه الكهرباء شبكات الصحي، والصرف المجاري شبكات تأهيل وا 
 صيانة وكذلك وحدائق أبنية من البلدية أمالك وترميم صيانة مشاريع بتنفيذ تقوم كما االتصاالت،

 والجهات الدول من خارجية تمويل مصادر خالل من وذلك. المدينة في األخرى العامة األمالك
 إلى باإلضافة والحيوية التطويرية مشروعاتها وتنفيذ لتمويل وقروض منح على للحصول المانحة
 الحكم وهيئات تالبلديا لسكان منها المطلوبة األساسية الخدمات تقديم في اإلستمرار نم تمكينها
 .(3112 :اشتيه) فلسطين في المحلي

 
 المحلي الطابع ذات المختلفة الخدمات تقديم أجل من والمستمر الدائم بالعمل المحلية المجالس تقومو 

 من فإنه ذلك أجل ومن المحلية، معاتالمجت في السكان حاجات إلشباع المجاالت من العديد في
 مصادر تتنوع أن الطبيعي ومن الخدمات، تلك تقديم لتمويل الالزمة التمويل مصادر توفير الطبيعي
 والنطاق الهدف حيث من تقام التي المشروعات طبيعة واختالف المقدمة الخدمات لتنوع نظراً  التمويل
 من أولها والتي جهات، ثالثة من التمويل صادرم على المحلية المجالس وتحصل وغيرها، والحجم
 أربا  من الثانية والجهة المواطنين، من تحصلها التي والرسوم الضرائب وتشمل المجلس منطقة داخل

 العائدات فهي الثالثة الجهة وأما والنظافة، والمياه كالكهرباء خدمات شكل على تقدمها التي المشاريع
 فإن كثيرة وأحياناً  المحلي، للمجتمع تقدمها التي الجديدة الخدمات بعض تغطي والتي المنح خالل من
 تلك في المجلس مساهمة وخاصة شروط من تحمله لما المجلس على عبئاً  تشكل العائدات هذه

 .(3111 :ابراهيم) تنفيذها أو المنحة على للحصول المشاريع
 

  التقييم 2.2
 
 تقديم منه الهدف يكون ،متسلسل علمي منهج إلى لمستندةا والمراجعة التحليل يعني كمفهوم التقييم إن

 كما .(2669 ،الفضل) فيها سلبية أو إيجابية تغيرات أية لمعرفة دراستها تتم التي الحالة عن تصور
 تحديدها سبق التي بالمعايير المحققة النتائج ومقارنة الفعلي األداء قياس أنه على األداء تقييم ويعرف

 :ثابت) األداء لتحسين الالزمة الخطط ووضع نحرافاتاإل وتحديد المتوقعة دافاأله من ةوالمستمد
3110). 
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تقييم البرنامج: وهي المرحلة التي يتم فيها تقييم البرنامج من النواحي المختلفة من خالل مقارنة النتذائج 
هذذاء مذذن تنفيذذذ كذذل الفعليذذة للبرنذذامج مذذع النتذذائج المخططذذة، وعذذادة يذذتم التقيذذيم بشذذكل سذذنوي، أو عنذذد اإلنت

 .(3101 :)سعيد مشروع من المشاريع المكونة للبرنامج
 

 تقييم درجة معرفة أي بالنهاية وقيمة وزن الشئ إعطاء هو الدراسة لهذه بالنسبة التقييم أن الباحثة وترى
 .البرنامج من المستفيدين قبل من التشغيل برنامج

 
 مقذاييس وفذق عذدديا قيمها وتحدد ،للتقييم قابلة ونتك الجدوى دراسات في المستخدمة المؤشرات كل فإن
 إلذى المطذاف آخذر فذي يفضذي بمذا ذلذك وكذل ،المقذارن للتحديذد قابلذة قذرائن حسذب أو نسذب أو أثمان أو

 مذداه المشذروع ببلذو  الكفايذة وتعذرف كمذا. المسذتهدف للمشروع المتاحة للبدائل نسبية أو مطلقة تقييمات
 التنفيذذ قبذل المشذروع تقيذيم هذو المشذروع صذطال بإ المقصذودو .(3101 :معذروف) الكفذاءة في النهائي
 ومؤشذذراتها الجذذدوى دراسذذة مراجعذذة المشذذروع تقيذذيم عمليذذة وتسذذتهدف المشذذروع تنفيذذذ قذذرار تخذذاذإ بهذذدف
 مذذذذاإ المشذذذذروع بتقيذذذذيم تقذذذذوم التذذذذي الجهذذذذة تكذذذذون مذذذذا وعذذذذادة ،والتنظيميذذذذة ،قتصذذذذاديةواإل ،والفنيذذذذة الماليذذذذة

 سذذذذتفيدت التذذذذي الحكومذذذذة مثذذذذل أخذذذذرى جهذذذذات أو البنذذذذوك مثذذذذل للمشذذذذروع الممولذذذذة هذذذذةالج أو المسذذذذتثمرون
 بهذا ويتذأثر فيذؤثر لذه الخارجيذة التحتيذة البنية مع يتفاعل مفتو  نظام عن عبارة هو فالمشروع ،المشروع

 سذلعه لبيذع العمالء على دويعتم الخارجية البيئة من المال ورأس والعمالة الخام المواد على يحصل فهو
 .(3101 :المفتوحة القدس جامعة) وخدماته

 
 فشذل أسباب عن نتكلم وعندما ،المشروع فشل أو نجا  معرفة إلى نتوصل خالله فمن جدا مهم فالتقييم

 إن ،بذذوبر كذذارل ومذذنهم الفالسذذفة بعذذض يقذذول ،الماضذذية األخطذذاء مذذن الذذتعلم إلذذى نهذذدف فإننذذا المشذذروع
نمذا النجذا  خذالل مذن تتقدم ال المعرفة  عذن األخبذار اإلعذالم وسذائل تتناقذل فعنذدما. الفشذل خذالل نمذ وا 
 عذن يعلذن تحقيقذات إلجذراء طلبات ذلك يتبع نهفإ ،البشرية أو المالية الناحية من مكلفة مشروعات فشل

 علمنذذ زمذذةاللا اإلجذذراءات يتخذذذوا أن اآلخذذرون يسذذتطيع ،الفشذذل أسذذباب شذذيوع وبمجذذرد ،للجمهذذور نتائجهذا
  .(3112 :اإلدارية للتنمية العربية المنظمة) مستقبالً  األسباب هذه مثل حدوث

 
  الفقر مكافحة زاوية من الفلسطينية والبرامج الخطط تقييم 1.2

 
 فعمليذات تقيذيم، إلذى تحتذاج مختلفذة بمراحذل الفقذر مكافحذة بذرامج وصذياغة البنيوي التخطيط عملية تمر

 وأليذذات وأدواتهذذا ووسذذائلها الخطذذط أهذذداف وتحديذذد والجمذذاهير المخططذذين لذذدى والذذرؤى المفذذاهيم صذذياغة
 سذذواء التخطذذيط لعمليذذة ضذذرورية نشذذاطات كلهذذا وتحليلهذذا اآلثذذار، وتوثيذذق ذاتهذذا التنفيذذذ وعمليذذات تنفيذذذها
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سذذتراتيجياتها الذذوزارات بذذذرامج مسذذتوى علذذى أم الكلذذي المسذذتوى علذذى أكانذذت  النشذذذاطات هذذذه مذذن وكذذل وا 
 إستخدامها وتم إدارتها تحت المتاحة الموارد أن من تحققال األساسي هدفه علمي لتقيم للخضوع بحاجه

لى أهدافها حققت قد والبرامج الخطط كانت إذا فيما وفحص الممكنة المثلى بالصورة  ويطلق مدى أي وا 
 الشذاملة التقيذيم عمليذة مذن األهم المرحلة وهي األثر وتقييم الثاني الهدف تحقق التي التقييم عملية على
 البذذرامج أو الخطذذة أن تقذذرر مذذا فذذإذا ألهذذدافها تحقيقهذذا ومذذدى بنتائجهذذا تقذذاس والخطذذط البذذرامج إن حيذذث
 وفذي ناجحذة كانذت البرامج إدارة أن إنطباعاً  ذلك يعطي ما غالباً  فإنه المحددة األهداف تحقيق في نجح
ن اإلداريذذة العمليذذة تقيذذيم يذذتم وال بذذذالك يكتفذذي العذذادة  بالتفصذذيل يذذتم ال فإنذذه الحالذذة هذذذه فذذي تقيمهذذا تذذم وا 
 عملية وتعتبر األهداف تحقيق في فشل قد البرامج أو الخطة أن تقرر قد كان لو فيما تعتمد التي والدقة
 فتقيذذيم والبذذرامج الخطذذط بوضذذع التفكيذذر بدايذذة مذذع تبذذدأ أنهذذا بمعنذذى التخطيطيذذة العمليذذة مذذن جذذزءاً  التقيذذيم
 .(3110 :ماس) للقياس وقابلة محددة أهدف وجود يتطلب األثر

 
  التنمية هدافأ بين وموقعه التشغيل 2.1
 

 الفرد نصيب متوسط تعظيم على التركيز جل كان أن فبعد التنمية أهداف تحديد في حاد تحول حدث
(: الفقر تقليل)على بالعمل ترتبط أخرى أهداف تبني لىإ الدعوة تزايدت ،المحلي الناتج جماليإ من

 في التغير لهذا األفعال دردو  تباينتو  ،األساسية الحاجات عإشبا ،التشغيل زيادة ،الدخل توزيع تحسين
 من لغيرها الطريق ستفسح ما سرعان جديدة موضة مجرد أنها رأى البعض ،بالتنمية هتماماإل محط

 سوى ليست للتنمية اإلضافية األهداف هذه على التركيز إعادة أن اآلخر البعض ورأى ،التغير موجات
 مجلة) الثانية ميةالعال الحرب أعقاب يف تبلور الذي التنمية فكر في وريةالمح للقضايا إحياء إعادة
 .(0992 :العربية العمل

 
  التشغيل مشاريع أهداف 2.5
 
 المزمن الفقر إنتشار من لتخفيفل العالم من مختلفة أنحاء في عمل فرص إيجاد برامج إستخدام رىج

 القرن من السبعينيات في لعملا بدأت فقد حاليا دةالموجو  البرامج أما ،عشر التاسع القرن منذ والعابر
 ذلك ومنذ ،المناطق هذه بها تمر قوية سلبية قتصاديةإ أزمات على فعل كرد تنفيذها وجاء الماضي
 برامج وضعت وقد ،متفاوتة نجا  وبدرجات البرامج هذه مثل النامية البلدان من العديد تطبق الوقت

 وذلك ،السائدة السوق معدالت أجل من يعملون مستفيدين جودو  تستلزم بطريقة العمل فرص يجادإ
 نشاطات وتضم ،عموماً  بسيطة المنفذة فاألعمال ،المشاريع هذه مثل في الفقراء غير يعمل ال حتى
 الدراسة هذه أن من الرغم على. التنظيف وأعمال ،الريفية المناطق في التحتية البنية صيانة مثل
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 معظم أن إال ،التحتية البنية وتأهيل والعمالة ،الفقر على العمل فرص ادإيج برامج تأثير على ستركز
 الطبقات بين البطالة تخفيف هو األساسي هدفها ألن وذلك الفقر حول تركزت المجال هذا في الكتابات
 الفقر تقليص هو العمل فرص إيجاد لبرامج الرئيس الهدف أن ،( 1991) رافاليون ويوضح ،الفقيرة
 تتضمن ال البرامج هذه مثل وراء الرئيسية الفكرة أن رغم ،قصيرة زمنية فترة خالل شاركينالم للعمال
 لها لما دعمها يتم عادة أنه إال ،المشاريع لهذه ثانوي هدف المادية الموجودات خلق فإن ،شئ إنتاج
 .(0992 :ماس) التحتية والبنية البطالة على ضيةمر  تأثيرات من
 

 بها برامج ومشروعات المنظمات الدوليةالمراحل التي تقوم  2.2
 

  تحديد االحتياجات: وهي المرحلة التي يتم بها اختيار البرنامج، وتعرف على أنها عملية جمع
وتتحليل البيانات للتعرف على واقع المجتمع المحلي من النواحي االقتصادية واالجتماعية 

تعرف على خصائص الفئات للتعرف على المشكالت التي يعاني منها، كما تهدف إلى ال
عداد المستفيدين المحتملين والخدمات التي يحتاجونها، والتعرف على الطلب على  المستهدفة وا 
البرنامج والطواقم الضرورية للتنفيذ، والجهات والمنظمات التي تقدم خدمات لهذا المجتمع 

 وأنواع البرامج والمشاريع التي تنفذها.
 ييم الوضع المحلي وتحديد االحتياجات ومشكالته وأولوياته بشكل إعداد للبرنامج: بعد مرحلة تق

دقيق يتم اختيار البرامج التي تلبي هذه االحتياجات، يدخل البرامج في مرحلة اإلعداد وهي 
مرحلة التي يتم فيها وضع االطار العام للبرامج من خالل كتابة مقتر  التمويل والذي يشمل 

المؤسسة في هذه المرحلة مثل اسم المشروع ومكانه وأهدافه العديد من البنود التي أعدتها 
ومبررراته، وخلفية عامة عنه وعن النشاطات التي يحتويها، الفئات المستهدفة والنتائج 
المتوقعة من تنفيذه والفترة الزمنية الالزمة لتنفيذه وخلفية عن المؤسسة وعن نشاطاتها، كما 

 تنفيذ البرنامج بتفصيالته الدقيقة.ويجب أن يشمل على الموازنة الالزمة ل
  مرحلة التنفيذ: بعد موافقة الممول على مقتر  البرنامج المقدم من قبل المؤسسة واالتفاق على

االستراتيجيات الخاصة بالبرنامج وبنوده المختلفة، والذي قد يتم بعد إجراء تعديالت من قبل 
ليتماشى مع توجهاته او تقسيماته  المؤسسة على مقتر  البرنامج بناء على طلب من الممول

المختلفة، الجغرافية أو القطاعية أو معاييره الخاصة، يتم البدء بصرف التمويل والبدء بتنفيذ 
نشاطات البرنامج أي وضع البرنامج موضع التطبيق، كما وتتضمن هذه المرحلة القيام بعملية 

لمتابعة هي عملية جمع للبيانات لتحقق المتابعة والتي تشكل أساسا للمرحلة التقييم التالية، وا
من أن العمل الذي يتم إنجازه بأنشطته المختلفة يسير وفق الخطة المحددة مسبقا، وباتجاه 

 تحقيق االهداف المخططة، ويضاف إلى ذلك التعرف على المشكالت والعقبات التي تواجه 
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 يح.البرنامج أثناء التنفيذ لمواجهتها وتوجيه العمل باالتجاه الصح
  تقييم البرنامج: وهي المرحلة التي يتم فيها تقييم البرنامج من النواحي المختلفة من خالل

مقارنة النتائج الفعلية للبرنامج مع النتائج المخططة، وعادة يتم التقييم بشكل سنوي، أو عند 
 .(3101 :)سعيد وع من المشاريع المكونة للبرنامجاإلنتهاء من تنفيذ كل مشر 

 
 منها المستفيدة والفئات التشغيل برامج اتيجياتاستر  2.7
 

 والتي طويل تخطيطي جهد إلى محتاجه وغير الحجم صغيرة مشروعات تنفيذ في اإلسراع 
   .مكثفة عمل فرص تخلق

  ًلتحديد مؤشرات إختيار تم الطارئة وطبيعتها الضرورية المحلية األحتياجات قائمة لكبر نظرا 
 :ستفيدةالم المحلية والسلطات الجهات

 
o الفقر نسبة. 
o البطالة معدل. 
o عمل رصف خلقل برامج تنفيذب لقياما . 

 
 أخرى مناطق في عمل فرص خلق لبرامج بالحاجة المتعلقة األولويات. 
 على المستفيدة للجهة واالولويات لالحتياجات المشروع تلبية يراعى للمشروع التخطيط عند 

 قبول على للحصول السعي مع األهلية، اتوالجمعي الوزارات ذلك في بما المحلي المستوى
 .المشروع تنفيذ كيفية في المشروع من المستفيدين

 من األجور نسبة زيادة يراعى المشروع اختيار الية في المقتر  المشروع نجا  فرص لزيادة 
مكانية المشروع تكلفة إجمالي  .األولية المواد خدامإست وا 

 
 كفاية عدم أو إنعدام من وتعاني العمل عن عاطلين على ويتحت التي األسر التشغيل برامج تستهدفو 

 تصل حيث والنساء الفقراء، على التركيز مع عمل فرص إيجاد في صعوبات يواجهون والذين الدخل،
 .(3101: سعيد) كما ورد في %35 إلى% 26 من البرامج هذه من المستفيدات نسبة
 

 كيفية تقليص الفقر 0.2
 

 إنهاء األزمة وحلها سوف يحد من هذه الظاهرة. لكن ونظرا لتفاقم الوضعقد يبدو من البديهي أن 
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االقتصادي في ظل األزمة، فإن رفع اإلغالقات وعودة مستويات البطالة إلى ما كانت عليه قبل  
 االنتفاضة بل فسيساهم في الحد من ظاهرة الفقر بشكل ضئيل.

 
اإلعالة وتحسين إنتاجية العاملين قد يكون لها  إن السياسات الهيكلية التي تهدف إلى الحد من ظاهرة

أثر أكبر بكثير على معدالت الفقر. على المدى القصير من المتوقع أن يبقى قسم كبير من السكان 
الفلسطينيين في حالة الفقر. وتقليص قدرتهم على الصمود في وجه صدمات جديدة، عالوة على أن 

عناصر الدخل الرئيسية للفقراء. كما أن الحد من سوء  المساعدات المباشرة ستظل عنصرا حيويا من
توزيع المساعدات قد يكون صعبا وآثاره محدودة، آخذين بعين االعتبار أن غالبية المحتاجين 
المستفيدين من المساعدات يتمتعون بمستويات استهالك متدنية، وعليه فإن الزيادة في حجم 

فقر، باألخص إذا ترافق ذلك مع الحد من التحيز المساعدات قد تؤدي إلى حل فعال لمكافحة ال
المنهجي المتبع والتدرب في عملية توزيع المساعدات، ويتطلب هذا بشكل خاص تصميم وتنفيذ برامج 
جديدة تستهدف الفقراء في غزة والمناطق الريفية إضافة إلى غير الناشطين والعاطلين عن العمل 

 .(3119 :واألقل تعليما )أخبار تنموية
 
  الطارئة االحتياجات فترة 2.9
 
 السذذائد، المنذذا  فذذي ملموسذذة تغيذذرات طذذرأت ،(2666) أيلذذول أواخذذر فذذي الثانيذذة اإلنتفاضذذة إنذذدالع مذذع

 وفذرض المبرمجة اإلتفاقيات لتطبيق اإلسرائيلي الرفض مع مكانتها تتراجع السلمية العملية أخذت حينما
 مذن وبذدأ شذاملة بصذورة ثذم ومذن البدايذة، في نتقائيةإ بصورة الفلسطينية التجمعات مراكز حول الحصار
 التذذدمير عمليذذة وبذذدأت للتذذدمير، مرشذذحا كذذان( 1991) عذذام منذذذ تأسيسذذه فذذي تذذم مذذا أن أيضذذا الواضذذح
 الفلسذطينية السذلطة وكذذلك المسذاعدات وكاالت إهتمامات وأول بشدة تسارعت ما وسرعان بطيئة بوتيرة
 السذذذذلطة إنهيذذذذار دون الحيلولذذذذة أجذذذذل مذذذذن مباشذذذذرة لتذذذذدخلا كيفيذذذذة فذذذذي تمثذذذذل السذذذذطح علذذذذى طفذذذذا الذذذذذي

 إلذذى المحلذي والحكذذم اإلجتماعيذة والشذذؤون والتعلذيم كالصذذحة األساسذية الخذذدمات تذوفر التذذي والمؤسسذات
ن عذوزا الفئذات ألكثر اإلنسانية المساعدات توفير جانب  الطعذام أو المذأوى تذوفير شذكل فذي ذلذك كذان وا 

 اإلتجذذاه بهذذذا األولويذذات سذذلم ترتيذذب إعذذادة وتحذذت شذذابه مذذا أو لطارئذذةا الصذذحية الخذذدمات أو الذذدخل أو
   (.3119 :نخلة) المساعدة ووكاالت الفلسطينية السلطة قبل من التنمية برامج بخطط يتعلق فيما
 
 المانحة المؤسسات10 .2
 

  للشعب والمساعدة الدعم وتقدم فلسطين في تعمل التي المانحة والمؤسسات الجهات من العديد هناك
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 وبرنذذذامج الذذذدولي، والبنذذذك األمريكيذذذة، المتحذذذدة والواليذذذات األوروبذذذي، واإلتحذذذاد اليابذذذان، ومنهذذذا الفلسذذذطيني
 الذدولي التمويذل توجيذه المؤسسذات هذذه خذالل مذن ويذتم المؤسسذات، مذن وغيرهذا اإلنمذائي المتحدة األمم

 منظمذات للمسذاعدات، الكلي حجمال من%(87) بنسبة المختلفة ووزاراتها بأجهزتها الفلسطينية لألراضي
 %(5) بنسذذبة( األونذذوروا) الفلسذذطينين الالجئذذين وتشذذغيل غذذوث ووكالذذة ،%(8) بنسذذبة المذذدني المجتمذذع

 (.3119 :غنام) كما ورد في
 

 :الدولية(  CHF) ال ؤسسةم .4.48.2
 

 لخال أكبر بشكل وبرز طويلة فترة منذ الفلسطينية الساحة على المانحة المؤسسات دور برز
 وهي( 1952) عام الدولية( CHF)المؤسسة ومنها المانحة المؤسسات من العديد فظهرت اإلنتفاضة
 جميع في المحلية المجتمعات مع بالشراكة المستقرة وغير النامية البلدان في تعمل دولية تنمية مؤسسة
 ال وخالل شرة،مبا بطريقة معيشتهم وسبل ياتهمح تحسين على المجتمعات تلك لمساعدة العالم أنحاء

 وعلى ،غزة وقطاع الغربية الضفة أنحاء مختلف في (CHF)ال مؤسسة عملت الماضية عاماً  (12)
 لها تتعرض التي المستمرة والتغيرات جتماعيةواإل اإلقتصادية والمصاعب السياسي الصراع من الرغم

 رؤية المؤسسة عمل قفري يفقد لم ،المؤسسة عمل على بدورها تؤثر والتي ،الحين ذلك منذ المنطقة
 تقديم على (CHF) مؤسسة حافظتو .مستقلة فلسطينية دولة بناء وهو أال النهائي المؤسسة وهدف

 الغربية الضفة من كل في تنموية محفظة توفير إلى باإلضافة ضرورية تقنية وخدمات مساعدات
 وتشجيع ،لعملا فرص كخلق المجتمع خدمة برامج من متنوعة مجموعة تنفيذ خالل من غزة وقطاع
 استجابة تمثل التي اإلقراض امجوبر  ،المشاركة على القائم المحلي والحكم المحلية قتصاديةاإل التنمية

 المجتمع فئات مختلف بين (CHF)ال مؤسسة وتعتبر. الفلسطيني الشعب لدى محددة حتياجاتإل
 (ردايدة) األمد وطويلة قصيرة والفائدة إيجابي أثر وسيلة المحلي

 
 للشذذذذعب أفضذذذذل حيذذذذاة بنذذذذاء فذذذذي مسذذذذتمرة الدوليذذذذة (CHF)ال مؤسسذذذذة بهذذذذا تقذذذذوم التذذذذي الحاليذذذذة امجوالبذذذذر 

 ولذذذذدى. غذذذذزة وقطذذذذاع الغربيذذذذة الضذذذذفة فذذذذي فقذذذذرا األكثذذذذر المجتمعذذذذات اسذذذذتهداف خذذذذالل مذذذذن الفلسذذذذطيني
 الذذذذين المحنكذذذين المهنيذذذين مذذذن موظفذذذاً ( 311)يعمذذذل ،فلسذذذطين أنحذذذاء جميذذذع فذذذي مكاتذذذب( 8)المؤسسذذذة
  .(CHF: 2010) الفلسطينية الدولة بناء أجل من ةوالدولي المحلية التنمية التمجا في يعملون

 
 التشغيل برنامج ،هاأهم وكان ،(CHF) التعاوني االسكان مؤسسة في البرامج من العديد ظهرت لقدو 

 أن الباحثة وترى والمعاناه، البطالة وطأة من تخفيفوال التحتية البنية ترميم في ساهم الذي ،الطارئ
 خالل من واضحة أهداف ثناياها في تحمل بحته، أجنبية مصالح تخدم األجنبية المساعدات بعض
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 للحديث سأتطرق بل كالمي محور ليس الموضوع هذا ولكن وغيرها المجتمع في المرأة حقوق دورات
  .الشمال محافظات في المحلية الهيئات رؤساء منظور من فقط البرنامج هذا تقييم عن
 

 ةاألمريكي الخارجية عداتالمسا 44.2
 

 األمريكية للتنمية األمريكية بالوكالة المعروفة وكالتها طريق عن المساعدات معظم بتقديم أمريكا تقوم
 إنشائي طابع ذات ومشاريع برامج في تتمثل مضى فيما المساعدات هذه جل كانت وقد الدولية، للتنمية
نشاء الطرق، مثل التحتية، البنى لتطوير  الصحي، والصرف المياه، ومشاريع والمستشفيات، ارسالمد وا 
 اإلسكان مؤسسة قبل من المنفذ الطارئ التشغيل برنامج األمريكي التمويل بامج أهم ومن وغيرها،
  .(3112 :الوعي) دراستنا محور وهو التعاوني

 
 التمويل في المجالس المحلية الفلسطينية 42. 2
 

م والمستمر من أجل تقديم الخدمات المختلفة ذات الطابع المحلي تقوم المجالس المحلية بالعمل الدائ
في العديد من المجاالت إلشباع حاجات السكان في المجتمعات المحلية، ومن أجل ذلك فإنه من 
الطبيعي توفير مصادر التمويل الالزمة لتمويل تقديم تلك الخدمات، ومن الطبيعي أن تتنوع مصادر 

مات المقدمة واختالف طبيعة المشروعات التي تقام من حيث الهدف والنطاق التمويل نظرًا لتنوع الخد
والحجم وغيرها، وتحصل المجالس المحلية على مصادر التمويل من ثالثة جهات، والتي أولها من 
داخل منطقة المجلس وتشمل الضرائب والرسوم التي تحصلها من المواطنين، والجهة الثانية من أربا  

تقدمها على شكل خدمات كالكهرباء والمياه والنظافة، وأما الجهة الثالثة فهي العائدات المشاريع التي 
من خالل المنح والتي تغطي بعض الخدمات الجديدة التي تقدمها للمجتمع المحلي، وأحيانًا كثيرة فإن 
هذه العائدات تشكل عبئًا على المجلس لما تحمله من شروط وخاصة مساهمة المجلس في تلك 

 .(3111 :شاريع للحصول على المنحة أو تنفيذها )ابراهيمالم
 
 استراتيجيات التمويل 41. 2
 

 يمكن أن تشمل المبادئ العامة التالية: 
 

 ،بلورة سياسة واضحة بشأن المشاريع التي يجب أن يتم تمويلها على شكل هبات غير مستوردة 
 اسية.وبالتحديد المشاريع العامة المتعلقة بالبنية التحتية األس
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 .دعم الخطط التنموية: يقتر  أن تشارك مؤسسات التمويل بدعم الخطط التنموية 
  بلورة معايير محددة بأنواع المشاريع المختلفة ترتكز إلى توجهات تنموية يتم تحديدها عن

طريق إشراف هيئة مركزية، حيث يتم تقييم المشاريع على أساسها مما يؤدي إلى ارتفاع فرص 
 التي يتم تمويلها.نجا  المشاريع 

  التنسيق الكامل بين جميع المؤسسات األجنبية والمحلية من جهة، وبين هذه المؤسسات والهيئة
 2-2المركزية للتنسيق من جهة أخرى، والعمل وفق برامج وخطط تمتد فترتها الزمنية ما بين 

 سنوات بهدف تحقيق التكامل فيما بين المشاريع التي يتم تمويلها.
 من الرأسمال المحلي وذلك عن طريق تشجيع الشركات المساهمة وبالتالي مساهمة  االستفادة

 عدد اكبر من الناس في هذه المشاريع.وهذا ينطبق في المشاريع المتوسطة والكبيرة الحجم.
 المنفذة  إيجاد آلية مركزية للقيام بأعمال الرقابة المالية على المؤسسات وتقييم تطابق المشاريع

 .(0992 :)شؤون تنموية االمخططة لهمع األهداف 
 
 التمويل الخارجي 41. 2
 

تتبذاين األراء ووجهذات النظذذر كثيذرًا حذول موضذذوع التمويذل الخذذارجي وأثذره علذى التنميذذة ومسذاعدة الذذدول 
 النامية، وفيما يلي عرض لمجموعة من اآلراء ووجهات النظر حول الموضوع: 

 
مستهدفة ال تشعر بأن المشاريع المقدمذة مذن قبذل المذانحين ( فإن الفئات ال3112حسب )البنك الدولي، 

عطذذائهم دورًا فذذاعاًل فذذي متابعذذة اسذذتدامة  هذذي لهذذم ولخذذدمتهم، وال يذذتم إشذذراكهم فذذي تحديذذد إحتياجذذاتهم وا 
 المشاريع.

 
( فذإن التمويذل االخذارجي أدى دورًا مختلطذًا، فمذن ناحيذة شذكل عصذبا 3119حسب )جامعة بير زيذت، و 

رية االمجتمع الفلسطيني، ومن ناحية ثانية باتت استمرارية المؤسسذات الفلسذطينية الرسذمية مهمًا إلستمرا
وغير الرسمية تعتمد بشكل شبه كامل عليذه. فبذالرغم مذن الحجذم الكبيذر للمسذاعدات الخارجيذة )بنصذيب 

تذه فذي دوالر(، ومذن الذدور الهذام الذذي لعب 201متوسط سنوي للفذرد الواحذد مذن هذذه المسذاعدات مقذداره 
مجال تطوير مرافق البنية التحتية في األراضي الفلسطينية، وفي الحد من األثار التدميرية الناجمة عذن 
السياسذذات والممارسذذات اإلسذذرائيلية علذذى مذذدار عشذذر سذذنوات مذذن إتفذذاق أوسذذلو، إال أنذذه يؤخذذذ علذذى هذذذه 

صذذبح هنذذاك خطذذة وطنيذذة المسذذاعدات أنهذذا لذذم تذذأت فذذي إطذذار خطذذة وطنيذذة للتنميذذة واإلعمار)يذذذكر أنذذه أ
(. كمذذا أن جذذزءًا هامذذًا منهذذا كذذان يسذذتنفذ فذذي تغطيذذة أتعذذاب 3112لإلصذذال  والتنميذذة فذذي نهايذذة العذذام 

المستشارين والخبراء األجانب. إضافة إلى أن الكثير من هذه المساعدات كانت مرهونة بعمليذة التسذوية 
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. ممذذذذا أدى بالتذذذذالي إلذذذذى تحجذذذذيم دور السياسذذذذة وتذذذذم توجيذذذذه جذذذذزء كبيذذذذر منهذذذذا لمنذذذذع إنهيذذذذار تلذذذذك العمليذذذذة
المسذاعدات الدوليذة فذي تنميذة المجتمذع الفلسذطيني وتعزيذذز قدراتذة الذاتيذة فذي مواجهذة التحذديات المزمنذذة 

 والطارئة.
 

( فذذذإن وكالذذذة التنميذذذة األمريكيذذذة تقذذذوم مذذذن خذذذالل دورهذذذا التمذذذويلي بتنفيذذذذ السياسذذذة 3119)لبذذذد،  وحسذذذب
فهذذذو ال يضذذع شذذروطًا خاصذذة غيذذر تلذذذك التذذي تمليهذذا لجنذذة األنظمذذذة  األمريكيذذة، أمذذا اإلتحذذاد األوروبذذي

المالية والقانونية لذدى السذوق المشذتركة فذي بروكسذل، أي دون المذرور عبذر قنذاة البنذك الذدولي، كمذا أن 
العديذذد مذذن الذذدول خاصذذة اليابذذان تحذذذو حذذذو اإلتحذذاد األوروبذذي فذذي أليذذة تقذذديم الذذدعم وذلذذك مذذن خذذالل 

 دة األنمائي أو األونروا.برنامج األمم المتح
 
( فذذذإن المسذذاعدات الدوليذذذة قذذد أسذذذهمت فذذي تحقيذذذق بعذذض اإلنجذذذازات فذذذي 3119حسذذب )عبذذذد الكذذريم، و 

مجذذال البنيذذة التحتيذذة والتعلذذيم والصذذحة والرعايذذة اإلجتماعيذذة، ودعذذم بعذذض القطاعذذات اإلنتاجيذذة وتمويذذل 
إلنعتاق المطلوب لإلقتصذاد الفلسذطيني عجز الموازنة الجارية إال أن هذه المساعدات تنجح في تحقيق ا

مذذذن العوامذذذل المذذذؤثرة الخارجيذذذة، كمذذذا أنهذذذا لذذذم تسذذذهم فذذذي الحذذذد مذذذن اآلثذذذار السذذذلبية الناجمذذذة عذذذن المذذذؤثر 
اإلسذذرائيلي، كذذذلك لذذم تذذنجح هذذذه المسذذاعدات فذذي تقليذذل اعتمذذاد الفلسذذطينيين علذذى المسذذاعدات الخارجيذذة 

ات االقتصذذذادية الكليذذذة الكثيذذذرة التذذذي تصذذذف الحالذذذة نفسذذذها، ويتضذذذح ذلذذذك مذذذن خذذذالل العديذذذد مذذذن المؤشذذذر 
 المعيشية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

 
( إلذذى اشذذتراط األوروبيذذين فذذي دعمهذذم تخصذذيص مبذذالغ تصذذل إلذذى النصذذف أحيانذذًا 3119يشذذير)نخلة، 

 لتغطية رواتب الخبراء والفنيين التابعين.
 

%( مذذذن المسذذذاعدات 31( فذذذإن حذذذوالي)3112ني، حسذذب)معهد أبحذذذاث السياسذذذات االقتصذذذادية الفلسذذذطي
الدوليذذة خصصذذت لتغطيذذة أتعذذاب المستشذذارين والخبذذراء ورواتذذبهم مذذن الذذدول المانحذذة نفسذذها، فضذذال عذذن 
تكذاليف الدراسذات والبحذوث. إال أن لهذا نتذائج إيجابيذة وملموسذة، فذي مجذال تأهيذل مرافذق البنيذة التحتيذذة 

ة، وتعزيذذذز قذذذدراتها الفنيذذذة واإلداريذذذة، بمذذذا فذذذي ذلذذذك بعذذذض وبنذذذاء مؤسسذذذات السذذذلطة الوطنيذذذة الفلسذذذطيني
 القطاعات اإلنتاجية والخدمية.

 
( إلذى أنذه عنذد النظذر لفكذرة الذدعم الخذارجي وعالقتهذا بفكذرة بنذاء الذدول الناميذة 3112يشير)أبو سذيف، 

والذي تهدف وبعملية التنمية يالحظ أن الدعم الخارجي هو أحد أدوات السياسة الخارجية للدول المانحة 
مذذن ورائذذه إلذذى الذذذدفع باتجذذاه إصذذالحات إقتصذذذادية تسذذهم فذذي تعزيذذذز عالقاتهذذا الخارجيذذة أو إصذذذالحات 
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سياسية تسهم في وصول النخب المتصالحة مع اإلستقرار العالمي أو إضفاء صورة نيرة عن وجذه البلذد 
قى الذدعم الخذارجي مذثال الذي يقدم الدعم الخارجي أو تحقيق مصالح أخرى مرتبطة مع البلدان التي تتل

سذذبب للمجتمذذع المذذدني العديذذد مذذن المشذذاكل مثذذل االتكاليذذة وغيذذاب الشخصذذية المسذذتقلة، وغيذذاب اإلرادة 
الفلسطينية في تحديد أولويات الدعم، والتبعية المالية وغربة هذه المنظمات عن المجتمع الذي تمثلذه أو 

ويذل، والتنذافس السذلبي بذين هذذه المنظمذات الذي تسعى إلى خدمته ونسج عالقة حسنة مذع عواصذم التم
من أجل الحصول على التمويل الخارجي، والتسييس لبرامج الدول المانحة والربط بين التمويل والموقف 
السياسذي للمنظمذة المدعومذة)حيث يوجذد مذثال ربذط واضذح بذين التمويذل والتأييذد لعمليذة التسذوية السذذلمية 

التنميذذذة األمريكيذذة الدوليذذة وبرنذذذامج شذذعب لشذذذعب الممذذول مذذذن مثذذل برنذذامج تمكذذذين الممذذول مذذذن ووكالذذة 
اإلتحذذذاد األوروبذذذي، وعذذذدم دعذذذم الجمعيذذذات التذذذي تأسسذذذت بعذذذد قيذذذام السذذذلطة الوطنيذذذة الفلسذذذطينية لتمثيذذذل 
الجئذي القذذرى والمذذدن المختلفذذة مثذذل جمعيذة أهذذالي يافذذا وجمعيذذة أهذذالي اللذد وكذذذلك عذذدم دعذذم الجمعيذذات 

 اإلسالمية(.
 
( إلذذى أن االعتمذذاد علذذى تمويذذل المذذانحين أدى إلذذى الخضذذوع ألجنذذدتهم وأولويذذاتهم 3112يشذذير)دمج، و 

 السياسية وليس لألولويات التتنموية الملحة في فلسطين.
 
( فإن المنح والمشاريع المقدمة مشروطة وال يوجد هام  من الحرية والصالحية 3112حسب )حب ، و 

مويذذل الخذدمات واألزمذذات الطارئذة، وال تمذذول الجهذذات فذي التصذذرف فيهذا، إضذذافة إلذى أنهذذا تعمذذل علذى ت
نما تمويذل المشذاريع التذي تنسذجم مذع أهذداف تلذك الجهذات التذي  المانحة مشاريع إقتصادية أو تنموية، وا 

 تهدف إلى خلق واقع من التبعية السياسية والثقافية واإلقتصادية لها في هذا المجتمع.
 
مويذل الذدولي فذذي بنذاء إقتصذاد فلسذطيني صذلب مذن خذذالل ( إلذى عذدم جديذة الت3111يشير)قصذراوي، و 

تركيزه علذى المشذاريع والبذرامج اإلغاثيذة الطارئذة، وابتعذاده عذن المشذاريع االقتصذادية المنتجذة والداعمذة، 
كمذذا بذذين أيضذذًا أن التمويذذل الذذدولي رافقذذه بعذذد سياسذذي منحذذاز إلسذذرائيل مذذن حيذذث التوجذذه نحذذو السذذالم 

 اإلقليمي في المنطقة.وتحقيق اإلستقرار واألمن 
 

وبعذذد هذذذا العذذرض كلذذه يمكذذن القذذول عذذدم جديذذة التمويذذل فذذي بعذذض البذذرامج المسيسذذة التذذي تهذذدف إلذذى 
التبعية العمياء من خالل ما يتعلق بالمرأة وحقوقها وغيرها من الدورات الهادمة لعذادات المجتمذع، ولكذن 

ارئ، وبذذرامج إعذذادة تأهيذذل البنيذذة التحتيذذة هنذذاك بعذذض البذذرامج المفيذذدة للمجتمذذع مثذذل بذذرامج التشذذغيل الطذذ
 وغيرها من برامج مساعدة الفقراءوالمحتاجين، وهناك مأخذعلى هذه المشاريع التي تنفق على خبرائها

 .(3119 :وموظفيها مبالغ طائلة تعادل ما تنفقه على تنفيذ البرامج )غنام
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 (Emergency Jobs Program) الطارئ التشغيل برنامج 41. 2
 
 وطذأة مذن التخفيذف إلى الدولية للتنمية األمريكية الوكالة قبل من الممول الطارئ التشغيل برنامج فيهد

 وقطذاع الغربية الضفة سكان منها يعاني التي المدى قصيرة البطالة ومشاكل السيئة اإلنسانية األوضاع
 ثذالث مذدة علذى غذزة وقطذاع الغربيذة الضذفة في بتنفيذه(  CHF International) مؤسسة قامت ،غزة

 البذدء تذم وقذد ،(2616) العذام مذن ولأيلذ شذهر وحتذى( 2667) العذام فذي أيلذول شهر من إبتداءً  سنوات
 للمنذاطق الفعليذة اإلحتياجذات سذد أجذل مذن البرنامج هذا لمثل المجتمعية الحاجة على بناءً  المشروع في

 الجذذدران مثذذل اإلحتياجذذات ذههذذ لسذذد أشذذكال عذذدة علذذى يتفذذرع المشذذروع وكذذان المشذذروع، فيهذذا نفذذذ التذذي
 .والمدارس المراكز وبناء الحجرية والسالسل واإلرصفة اإلستنادية

 
 : على بناءً  يتم أن كان بما الضرورة من فكان المشروع تنفيذ أجل من أما
 

 .طلب من المجتمع المحلي 
 .تقدير لحاجة ملحة 
 مؤسسة من طلب  (USAID  )معين لمشروع. 
 مؤسسة به متقا لمشروع تكاملي مشروع(USAID) (2668،صبيحات).  

 
 يقذدمها مجتمعيذة مسذاهمة هنذاك يكون أن فيجب تنفيذه سبب كان مهما للبرنامج الفعلي البدء أجل ومن

 التذذي والخطذذط التصذذميم تقذذديم مثذذل المشذذروع، فذذي الشذذريكة المحليذذة الهيئذذة طريذذق عذذن المحلذذي المجتمذذع
 عذن اليقذل مذا تقذديم المحلذي المجتمع على وأيضا ؤسسة،الم بإشراف المحلي المجتمع في الهيئة تقدمها

 بتتذذذابع، المنفذذذذ للمشذذذروع تشذذذغيلية خطذذذة بتقذذذديم تقذذذوم أن الهيئذذذة وعلذذذى المشذذذروع، ميزانيذذذة مذذذن%( 15)
 وفذي الذرفض، بعذض تواجذه المؤسسذة وكانذت الخطذة، هذذه علذى بنذاءً  المؤسسذة مذن لمتذابعتهم باإلضافة

 فذذي هذذذا الذذرفض يكذذون عنذذدما القبذذول بضذذرورة الهيئذذة إقنذذاع حاولذذةبم للمشذذروع المنسذذق يقذذوم الحالذذة هذذذه
 األبعذذاد بشذر  ويقذذوم المنفذذة الهيئذة مذذع التعامذل بتسذذهيل أيضذاً  يقذوم والمنسذذق التنفيذذ، مراحذذل مذن مرحلذة

 ويحذذذاول الذذذرفض، أبعذذذاد أيضذذذاً  ويوضذذذح المشذذذروع مذذذن المتحققذذذة الفائذذذدة ومذذذدى المراحذذذل علذذذى المترتبذذذة
 المنفذ، المشروع مع التعامل على القادرين( المحلين القادة) اإلعتبارين األشخاص إلى الوصول المنسق
 بالشذذذكل المشذذروع مذذن باإلسذذتفادة المحلذذذي المجتمذذع يحثذذون العامذذة المصذذذلحة إقنذذاع محاولذذة فذذي يقومذذوا
 .(3112: صبيحات) األفضل
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 األرقذذام فعليذذا اوزتجذ قذذد المشذذروع وهذذا نذذاجح المشذروع بذذأن(  CHF International) مؤسسذذة تعتقذدو 
 بذه عمذل عمذل، يذوم ألذف( 186) المشذروع فذي كذان فقذد مسذبقا، لذه المعذدة الخطذة فذي وضذعت قذد التي
 كمذا ورد فذي صذبيحات غزة وقطاع الغربية الضفة في مشروع( 222) خالله من ونفذ عامل،( 2266)

 :  المشاريع هذه كانت
 

 .جدران أستنادية 
 .أرصفة 
 .مراكز صحية 
 .مراكز نسوية 
 .مراكز شبابية 
 .شق طرق زراعية 

 
 بتشذذذغيل يقذذذوم أن اإلتفاقيذذذة ضذذذمن عليذذذه يجذذذب الذذذذي المنفذذذذ مذذذن المشذذذروع إسذذذتالم يذذذوم المؤسسذذذة تقذذذوم

 بحفلذذة وتقذذوم المهذذرة، غيذذر العمذذال مذذن يكونذذوا أن علذذى المحلذذي المجتمذذع مذذن لديذذه العمذذال مذذن%( 36)
 ومحاولذذة المشذذروع، علذذى الفعذذل ردة يذذاسق أجذذل مذذن المحلذذي، والمجتمذذع والمنفذذذين الهيئذذة عليهذذا تذذدعوا

 أيضذذا وتقذذوم عليذذه، والمحافظذذة األمثذذل بالشذذكل بإسذذتغالله والتوصذذية المشذذروع، بأهميذذة المجتمذذع لتعريذذف
 وأيضذاً  تنفيذذه، تذم الذذي للمشذروع تكميليه بمشاريع الدعم على حثهم أجل من الداعمة سساتالمؤ  بدعوة
 منهم الهيئات هذه تستفيد بحيث صلة المحلية والهيئات اتالمؤسس من النوع هذا بين توجد أن أجل من

 CHFحسذذب احصذذائية مؤسسذذة (  E.J.P) مشذذروع فذذي مهنذذدس( 216) إشذذراك تذذمو  مسذذقبلية، بمشذذاريع
 خذذالل مذذن عليهذذا حصذذلوا رمزيذذة رواتذذب لهذذم متذذدربين كذذانوا المهندسذذون وهذذؤالء المشذذروع، عمذذل مذذدة فذذي

 وزارات وفذي المؤسسذة فذي المتذدربين هذؤالء تشذغيل وتم ورات،ود وتدريبات خبرة على بالمشروع إشراكهم
 الالحقذة المشذاريع فذي وتقييمذه المشذروع مذن المؤسسذة سذتفادتاو  المشذروع، إنتهاء بعد أخرى ومؤسسات

 أجذذل مذذن المحلذذي للمجتمذذع ذهنذذي عصذذف ورشذذات بعمذذل تقذذوم أصذذبحت بحيذذث(  L.G.I) مشذذروع مثذذل
شذذذراكه المحلذذذي، تمذذذعالمج بنظذذذر المهمذذذة االسذذذتراتيجيات معرفذذذة  تعميذذذق أجذذذل ومذذذن القذذذرار، صذذذنع فذذذي وا 
 .(3112 :صبيحات) المشاريع على والمحافظة نتماءواإل اإللتزام

 
 الطارئ التشغيل برنامج حول وأرقام حقائق 42. 2
 

 سنوات لثالث الممتدة البرنامج مدة خالل أمريكي دوالر مليون( 31)البرنامج تمويل حجم يبلغ. 
 (2616-2667)من تمتد امجالبرن تنفيذ فترة. 
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 مؤسسة قبل من البرنامج ينفذ(CHF) الدولية بشراكة مع مركز الهندسة والتخطيط. 
 ( مشروع بنية تحتية صغيرة الحجم.311يطمح البرنامج إلى تنفيذ ) 
 مراكذذز حضذذرية كبذذرى  ثمانيذذةويسذذعى إلسذذتهداف  ،يهذذدف البرنذذامج للوصذذول إلذذى مليذذون مسذذتفيد

( 000هذذي عمذذر البرنذذامج) ،وسيشذذارك علذذى مذذدى ثذذالث سذذنوات ،ريفيذذا   ( تجمعذذًا سذذكانياً 093و)
 ء.مهندسة ومهندسًا من برنامج المهندسون الزمال

 
شذراك النسذاء والشذباب وذوي المجتمع المحلي مع التركيز على إ ولوياتعمل البرنامج على استهداف أو 

نذامج عذن كثذب مذع المجتمعذات عمذل البر .االحتياجات الخاصة في تحديد المشاريع وتصذميمها وتنفيذذها
الزمذذذة ووضذذذع الخطذذذط الالزمذذذة لضذذذمان المحليذذذة لتحديذذذد االولويذذذات لمشذذذاريع البنذذذى التحتيذذذة والعمالذذذة ال

 .(CHF: 2010) ستدامة المشروع والمحافظة عليه بعد االنتهاء من تنفيذهإ
 
 (2848، أبوعلي )المؤسسات التي نفذت برنامج التشغيل الطارئ 49. 2
 

 هي: المؤسسات التي نفذت برنامج التشغيل الطارئ (3101) أبوعليبحسب 
 

 .صندوق تطوير البلديات 
 UNDP).) 
 (UNRWA.) 
 (CHF.) 

 
"برنامج التشغيل الطذارئ بعذد إنتهذاؤه تذم إجذراء العديذد مذن عمليذات التذدقيق الداخليذة والخارجيذة للبرنذامج 

عتذزاز نقذول أن البرنذامج حقذق (USAIDمذن قبذل الممذول) إنجذازات نوعيذة علذى الصذعيد  وبكذل فخذر وا 
وحقذق  ،التنموي ولم يكن هناك أي مالحظة إدارية أو تنظيمية أو مالية في البرنامج على مستوى العالم

  .(3101: )أبوعلي البرنامج أهدافه بالكامل من حيث المؤشرات واألهداف التي وضعت منذ البداية
 
 الطارئ التشغيل برنامج تنفيذ أليات 40. 2
 

 دراسة ((ABC الخدمات حيث من فقراً  المناطق أكثر لتحديد إستشارية شركة. 
 ضذمن مذن تكذون أن شريطة طارئة إحتياجات عن فيها تعبر القروية المجالس من رسمية كتب 

 .الدراسة
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 شركاء بصفتهم المختلفة التنموية بالمشاريع والتعليم التربية ووزارة المحلي الحكم وزارة توصيات 
 .لنا

 (3103 :علي ابو) ( الدولية للتنمية األمريكية الوكالة)الممولة الجهة توصيات 
 

 :التالية الثالثة الفئات خالل من تنفيذه ليتم الطارئ التشغيل برنامج صمم
 

 ضذمنها مذن مختلفذة هيئذات مذع بالشذراكة المحلذي، المجتمذع قبل من تدار مشاريع: األولى الفئة 
 .أخرون محليون وشركاء محلية، حكومية غير ومؤسسات محلية، مجالس وزارات،

 مذن ممولذة أخذرى وبذرامج مشذاريع مذع بالتنسذيق تنفذذ التذي الفعاليذات مذن مجموعذة: الثانيذة الفئة 
 .المجتمع على أثرها وتعميق لتعزيز الدولية للتنمية األمريكية الوكالة قبل

 ستجابة طارئة مشاريع: الثالثة الفئة  وكالةال بعثة ياتلتوص وفقاً  التجمعات إلحتياجات سريعة وا 
 .(3103 :علي أبو) الدولية للتنمية األمريكية

 
 إستمراريتها على وتحافظ وتطورها لمشاريعل األكبر ائدةالف تحقق أن شأنها من التي األمور 47. 2
 

 بتنفيذها واإللتزام تنفيذية خطة وضع. 
 المشروع بأهمية المحلي المجتمع توعية. 
 المشروع بأنشطة كةالمشار  على المحلي المجتمع تحفيز. 
 المشروع داخل برامج تنفيذ أجل من ممولين إستقطاب. 
 .اإللتزام بصيانة دورية للمشروع 
 (3101:علي أبو) له والملكيه بالمشروع بااللتزام المحلي المجتمع إحساس تقوية. 

 
 السابقة الدراسات 28.2

 
(. غزة وقطاع الغربية الضفة في عمل فرص إيجاد برامج: )بعنوان( 1998) البطمة اجراها دراسةففي 

 الضفة في التحتية، والبنية والتشغيل الفقر على البرامج هذه تأثير معرفة بهدف الدراسة هذه أجريت
 أعمال على تركز التي البرامج مثل البسيطة، التشغيل لبرامج أن الدراسة وبينت غزة، وقطاع الغربية

 المحدود، الدخل عن الناتج الفقر حدة تخفيض على راً كبي تأثيراً  الزراعية القنوات وصيانة التنظيف
 القصير، المدى في فعالة أنها أي العمل، عن العاطلين لتشغيل أكثر فرص إيجاد طريق عن وكذلك

 التأثير من نفسه القدر لها ليس لكن األمد، طويل فتأثيرها التحتية بالبنية تعنى التي التشغيل برامج أما
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 لها ألن ككل، االقتصاد على إيجابي تأثير التحتية البنية ولبرامج المشتغلين، دوعد الفقر على اإليجابي
 بينت كما المختلفة، اإلقتصاد مجاالت في مباشرة غير بطريقة أخرى عمل فرص إيجاد في دور

 البرامج من العمال قدرات تنمية على أكبر أثر لها التحتية البنية في التشغيل برامج أن الدراسة
 ومن المنفذة، المؤسسات بإختالف البرامج هذه عن الناتج األثر في فروق يوجد أنه وبينت البسيطة،

 وفي فقرًا، االكثر المناطق على للتركيز وسائل إيجاد ضرورة الدراسة، بها خرجت التي التوصيات بين
 متدنية األجور معدالت إبقاء يجب اإلغالقات، وقت في المناطق جميع تغطي أن يجب الوقت نفس

 كبير عدد تشغيل تتطلب التي الظروف في البسيطة البرامج على التركيز يجب الفقراء، غير الستثناء
 .الفقر لمحاربة العمال من
 

 التنمية على وأثرها للمانحين التنموية اإلتجاهات: )بعنوان( 2667) قصراوي أجراها أخرى دراسة وفي
 أسهمت األوروبية والدول االوروبي االتحاد أن ىإل الدراسة خلصت(. الفلسطينية األراضي في المحلية

 العربية والدول االمريكية، المتحدة الواليات تليه الدولي، التمويل إجمالي من %(56) نسبته بما
 على%( 16.1) ،%(15.5) ،% (12) نسبته بما اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج مجتمعة،
 تركيزه خالل من صلب فلسطيني إقتصاد بناء في لدوليا التمويل جدية عدم الدراسة بينت وقد.التوالي
بتعاده الطارئة اإلغاثية والبرامج المشاريع على  لم حيث والداعمة، المنتجة اإلقتصادية المشاريع عن وا 

 التمويل، إجمالي من% ( 17) التحتية البنية وقطاع ،%(5)  اإلنتاجية القطاعات نصيب يتجاوز
ستأثرت ،% (38) مؤسساتال بناء قطاع نصيب كان فيحين  نسبته بما االجتماعية القطاعات وا 

 من سواء والغموض، الضبابية من الكثير الدولي التمويل رافق كذلك .التمويل إجمالي من% ( 16)
 نسبة القروض مثلت دوالر، مليار(  9) إلى( 5.21) بين التمويل حجم يتراو  اذ والشكل، الحجم حيث
 الشخصية للتوجيهات دور وجود الدراسة بينت أيضا. إجماله من(  %12)إلى%( 2.5) بين تتراو 

 ومؤسساتها بالسلطة المواطن ثقة زعزع مما الفلسطينية المحافظات على المشاريع توزيع في والمناطقية
 سياسي بعد رافقه الدولي التمويل أن الدراسة بينت كذلك. اخرى جهة من الدولي والتمويل جهة من

 وكان. المنطقة في اإلقليمي واألمن اإلستقرار وتحقيق السالم نحو التوجه حيث نم إلسرائيل منحاز
. الزراعية الطرق شق على والتركيز الفلسطينية المناطق في المشاريع توزيع في العدالة نتائجها اهم

صرار  خدم المشاريع تنفيذ في العالية المواصفات إعتماد على المانحة المالية والمؤسسات الدول وا 
 يفرضها التي العالية المواصفات مجاراة على قدرته لعدم الفلسطيني القطاع وهم  اإلسرائيلي الطرف

 والتخريب التدمير سياسة في إسرائيل وشجع اإلسرائيلي األقتصاد في واسع سوق فتح مما الممولون
 يةالوطن السلطة على توزعت التوصيات من بمجموعة الدراسة وختمت. الفلسطينية للقطاعات
 الدعم توفير في تتمثل المدني المجتمع ومنظمات الخاص، والقطاع المانحة، والدول الفلسطينية،
عطاء الدولي، للتمويل المنحة الدول من السياسي  العمالية الكثافة ذات اإلنتاجية للقطاعات األولوية وا 
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 المجتمع ومنظمات صالخا القطاع إشراك ضرورة وكذلك الفلسطيني، المجتمع في البطالة من للتقليل
 .الوطنية واإلحتياجات األولويات على المعتمدة التنمية خطط وتنفيذ وضع في المدني

 
 اإلدارية المهارات تنمية في الفلسطينية األهلية المنظمات تقييم( " 2667) جراب دراسة وتناولت كما

 تنمية في الفلسطينية األهلية المنظمات تقييم إلى الدراسة هدفت". والبيرة اهلل رام محافظة في للشباب
 والمساهمة( 2665-2666) فترة خالل وذلك والبيرة، اهلل رام محافظة في للشباب اإلدارية المهارات

 في األهلي القطاع خالل من للمنظمات، المقدمة الدولية المساعدات لتوظيف أفضل تصور وضع في
 خدمات من المستفدين الشباب أسماء من سةالدرا مجتمع تكون فقد للشباب، اإلدارية المهارات تنمية

( 161) قوامها التي الدارسة عينة كانت قد أو( سنة 21-17) العمرية الفئة من األهلية المنظمات
 المنهج الباحث استخدم وقد. والقيادية اإلدارية المهارات تنمية مجال في تدريباً  تلقوا ممن مندوبة

 المقدمة البرامج تقييم إستبانة توزيع خالل من الدراسة غيراتمت بين العالقة لدراسة التحليلي الوصفي
 غالبية أن الدراسة نتائج وأظهرت الخدمات من المستفيدين على للشباب الشبابي شارك منتدى قبل من

 المانح توجهات على يعتمد والذي المخطط، غير اإلرتجالي بالعمل إمتازت األهلية الشبابية البرامج
 وقد الشباب، نحو الموجة برامجها في تتقاطع األهلية المؤسسات غالبية أن كما الخارجية، وأجندته
 الشباب حاجات حول بيانات قواعد إنشاء ضرورة: وأهمها التوصيات، من بمجموعة الدراسة خرجت

 هدر وعدم التدريبية، البرامج تصميم في الشباب من المستفيدة الفئات إشراك وضرورة تنمية برامج من
 إستمرارية وضرورة الفجوة، تحديد بدون التدريبية والور  الدورات عقد على الخارجية اتالمساعد
 مستمر بشكل البرامج هذا تقييم ضرورة مع والمستجدات التطورات مع يتماشى بما التدريب البرامح

 (.3101 :جرار)
 

 للمجلس تقرير بعمل واإلعمار للتنمية الفلسطيني اإلقتصادي المجلس قام (2008) بكدار دراسة
 التقرير هذا إعداد تم وقد الفقر، لمكافحة العالمي اليوم بمناسبة واإلعمار للتنمية الفلسطيني اإلقتصادي

 مليون( 2.2) من أكثر أن التقرير كشف وقد واالقتصادية، السياسية العوامل تحليل إلى إستناداً 
 الفقر، ظاهرة مواجهة على قادرة غير الحكومي الدعم برامج وأن الفقر، خط تحت يعيشون فلسطيني

ن ن المانحين، سياسة رحمة تحت الفقراء وا   فرصة ألف (200) لخلق مكثفة لبرامج حاجة هناك وا 
 فرص لخلق برامج تنفيذ على العمل ضرورة التقرير بها خرج التي التوصيات بين من كان وقد. عمل
لى فقراً  األكثر األسر إلى المساعداتو  الدم وتوجيه المهمشة، المناطق على التركيز وضرورة عمل،  وا 
 المجلس. )الطارئ التشغيل وبرامج اإلغاثي الدعم تقديم في واإلستمرار نساء، ترأسها التي األسر

 .واالعمار للتنمية الفلسطيني االقتصادي
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 الضفة شمال في الدولية المؤسسات في المؤقت التشغيل برامج تقييم: )بعنوان (2616) سعيد دراسة
 ودورها الدولية المؤسسات في المؤقت التشغيل برامج تقييم على التعرف إلى الدراسة هدفت .(غربيةال
 خمس في يعملون موظف( 48)الدراسة مجتمع بلغ كما الغربية، الضفة شمال في البطالة من الحد في

 اعتمد راسة،للد كأداة اإلستبيان واستخدم مبحوث،( 35) كانت فقد الدراسة عينة أما دولية، مؤسسات
 النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت حيث الدراسة، أهداف لتحقيق منهجاً  الوصفي المنهج الباحث
 إختيار ومعايير ووسائل المستفيدة المناطق إختيار ومعايير اإلحتياجات، تحديد وسائل أن: أهمها

 لهذه كبيرة بدرجة والفاعلية لكفاءةا تحقق المؤقت التشغيل لبرامج والتقييم، المتابعة وأليات المستفيدين
 لمتغيرات تبعاً  المبحوثين تقييم في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم نتائجها أهم من وكان ،البرامج
 الكلي ومحورها محاورها جميع في( الخبرة سنوات العلمي، المؤهل الوظيفي، الموقع) وهي الدراسة
 المؤسسة لمتغير تعزى فروق دو وج تبين حيث المتعابعة توآليا المستفيدين إختيار معايير بإستثناء

 عمل فرص إيجاد في تمثل البطالة من الحد في المؤقت التشغيل لبرامج دور هناك ان تبين وكما فقط،
 الغربية الضفة شمال في األسر عدد من%( 1.1) لذ الدخل وتوفير العمل عن العاطلين من %(5.2)لذ

 من العديد تواجه البرامج هذه أن وتبين والمحافظات برامج بين الدور هذا في تباين وجود ومع
 منها، التوصيات من بالعديد الدراسة وخرجت. الفاعلية تحقيق على قدرتها من تحد التي الصعوبات

شراك والبطالة بالفقر الخاصة الرسمية اإلحصائيات إعتماد  ذات واألطراف المحلية المجتمعات وا 
 .البرامج لهذه اإلحتياجات حديدوت التخطيط عند العالقة

 
 حول تقرير بإعداد الفلسطينين الالجئين وتشغيل الغوث وكالة قامت (2010) ،(UNRWA) دراسة
 الوصول يستطيع لم بأنه البرنامج بأثر الخاص الجزء أظهر غزة، في المؤقت الطارئ التشغيل برنامج

 عمل فرصة( 25000)توفير لىا يهدف كان و المستفيدين، عدد حيث من المخطط الهدف إلى
 من شهريا عمل فرصة (10000)توفير إلى أدت المانحين قبل من البرنامج تمويل قلة ولكن شهريًا،

 ساعد البرنامج أن التقرير أظهر كما(. (180000عددهم والبالغ الوكالة لدى المسجلين المستفيدين
 فرصة( 1200)وفر كما المشاريع، لهذه العاملين توفير خالل من صغير مشروع 700)) إعادة على
دارة الحشرات ومكافحة الصحية المرافق في عمل (  2000)وفر كما الصحي، الصرف خدمات وا 
 التعليم ومؤسسات المدارس في عمل فرصة( 1700) األسماك، وصيد الزراعة قطاع في عمل فرصة

 . المختلفة
 
 التنمية في األجنبية المنظمات دور): بعنوان كانت( 2612)العلي أجراها دراسة ففي العلي سةدرا

الحياتية  األوضاع تحسين إلى الدراسة هذه هدفت(. الغربية الضفة شمال محافظات في االجتماعية
  مسؤوليات خارج تقع التي المحلي المجتمع احتياجات وتلبية المهمشة االجتماعية والفئات لألفراد
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 التنمية في االجنبية المنظمات مساهمة واقع على التعرف خالل من الفلسطينية الوطنية السلطة
 االستبانة، استخدام تم وقد التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة اتبعت الشمال، محافظات في االجتماعية

 شمال محافظات في االجتماعية التنمية في العاملة األجنبية المنظمات من الدراسة مجتمع وتكون
 حصصية، بطريقة الدراسة عينة اختيار تم وقد منظمة، 32 لىع دراسته إشتملت كما الغربية، الضفة
 عمل تحكم التي التنموية السياسات سلم أعلى في جاء التنظيمي اإلطار أن الدراسة نتائج بينت وقد

 الثالث، المستوى للمنظمات والقانوني اإلداري اإلطار وجاء االجتماعية، التنمية في االجنبية المنظمات
 ميزانيتها عن باإلفصا  االجنبية المنظمات قيام ضرورة:  منها توصيات عدة الى ةالدراس توصلت وقد

 لتوفير الفلسطينية الوطنية السلطة قبل من واضحة سياسة تبني دورية، بصورة التقارير ونشر الحقيقية،
 محافظات في االجتماعية التنمية معيقات إضعاف االجنبية، المنظمات عمل لتسهيل قانوني منا 

 إلفادة المختلفة القطاعات في األجنبية المنظمات مساهمة مدى لمعرفة إحصائية بيانات وضع شمالال
 (.3103 :قاللوة)  الدارسين

 
 الدراسات على التعقيب 24.2

 
 إطذذذالع خذذذالل ومذذذن ،الطذذذارئ التشذذذغيل موضذذذوع حذذذول رتتمحذذذو  محليذذذة دراسذذذات علذذذى ةالدراسذذذ شذذذتملتا

 حذذول واضذذحة فكذذره تكذذوين فذذي الدراسذذات هذذذه مذذن الباحثذذة تفادتاسذذ قذذد السذذابقة دراسذذاتال علذذى الباحثذذة
 مدعمذذذة الدراسذذذات هذذذذه وجذذذاءت ،والعينذذذة والمجتمذذذع المذذذنهج وكذذذذلك ،دراسذذذته وأهميذذذة الموضذذذوع معذذذالم

 سذذعيد ودراسذذة (2668) وبكذذدار (UNRWA2616 ()الفتقريذذر . الدراسذذة هذذذه لموضذذوع ومسذذاندة
 محذذور هذذو والذذذي الطذذارئ تشذذغيلال برنذذامج تقيذذيم سذذةالدرا بموضذذوع مباشذذرة عالقذذة لهمذذا كذذان (2616)

 سذذةدرا بموضذذوع اإلرتبذذاط بعذذض فيهذذا كذذان االخذذرى والدراسذذات (2667) القصذذراوي دراسذذة أمذذا الدراسذذة،
 ،(2667) جذذذراب دراسذذذة ذلكوكذذذ (1998) البطمذذذة دراسذذذة وأيضذذذاً  مباشذذذر، غيذذذر بشذذذكل ولكذذذن الباحثذذذة
 إال ،الدراسات هذه قدموا الذين الباحثين نظر جهاتو  إختالف من الرغم وعلى .(2612) العلي ودراسة

 أداة نفذذس إسذذتخدام مثذذل األخذذرى الدراسذذات مذذع سذذهاالدر  هذذذه عليهذذا أجمعذذت مشذذتركة عناصذذر هنذذاك أن
 .(اإلستبيان)  وهو أال السابقة الدراسات معظم في الدراسة

 

 شذمال محافظذات فذي( CHF) ال مؤسسة في الطارئ التشيغل برنامج تقييم الحالية الدراسة تناولت وقد
 الدراسذذذات عذذذن الدراسذذذة هذذذذه ميذذذز مذذذا وهذذذذا المحليذذذة، الهيئذذذات رؤسذذذاء نظذذذر وجهذذذة مذذذن الغربيذذذة الضذذذفة
 .الشمال محافظات على وبإقتصارها المحلية الهيئات نظر وجهة من بالتقييم وذلك األخرى،



31 

 
 
 
 
 

 الثالث الفصل
______________________________________________________ 

 

جراءاتها   منهجية الدراسة وا 
 

 مقدمة 1.3
 

 صدقها من التحقق وطرق الدراسة، وأدوات وعينتها، ومجتمعها الدراسة، منهجية الفصل هذا يوضح
 .الدراسة لبيانات اإلحصائية المعالجة وطريقة وثباتها،

 
 الدراسة منهج 2.2
 

 لمالئمته وذلك الوصفي، المنهج لحاليةا الدراسة استخدمت وأهدافها الدراسة طبيعة إلى استناداً 
 الواقع في هي وكما الحاضر الوقت في الدراسة مشكلة واقع وتحليل رصد حيث من الدراسة، ألغراض

 هذه لمثل -الباحثة رأي في-واألفضل المناسب المنهج وهو بها، والتنبؤ وتفسيرها، وصفها، خالل من
 .الدراسات

 
 :الدراسة مجتمع 2.2

 
 عددهم البالغ الغربية الضفة شمال بمحافظات المحلية الهيئات رؤساء جميع من الدراسة مجتمع يتكون

 . 2612/2613 للعام ورئيسة رئيساً ( 26)
 

 :الدراسة عينة 1.1
 
 جدول يوضح. الغربية الضفة شمال بمحافظات المحلية الهيئات رؤساء لجميع الشامل المسح إجراء تم
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 .الدراسة معلمجت الديمغرافية الخصائص( 1.3) 
 

   الدراسة لمجتمع الديمغرافية الخصائص :1.3 جدول
 

 الناقصة القيم المئوية النسبة العدد المتغيرات
    المحافظة

 
- 
 

 18.3 29 جنين
 23.3 11 نابلس
 26.6 12 طولكرم
 8.3 5 طوباس

    تصنيف الهيئة المحلية
 55.6 33 مجلس قروي -

 15.6 27 بلدية
    لعمريةالفئة ا

- 
 

16- 21 16.6 
16+ 32 26.6 

    المؤهل العلمي
 
- 
 

 26.6 12 ثانوية عامة فأقل
 21.7 13 دبلوم

 58.3 35 بكالوريوس فأعلى
    سنوات الخبرة العملية

 
- 
 

5- 7 11.7 
5-16 18 36.6 

16+ 35 58.3 
 

 الدراسة لمجتمع الديموغرافية الخصائص 2.3
 

 وتصنيف المحافظة،: لمتغيرات وفقاً  الدراسة لمجتمع الديمغرافية الخصائص (0.2) الجدول يوضح
 :يلي كما وذلك العملية، الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة المحلية، الجهة

 
 :توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير المحافظة .4.1.1

 
  %92.2ًا لمتغير المحافظة، وذلك كما يلي: ( توزيع مجتمع الدراسة وفق0.2يوضح الجدول رقم )
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منهم بمحافظة  %2.2بمحافظة طولكرم، وكان %31بمحافظة نابلس،  %32.2 جنين، بمحافظة
 طوباس. 

 
 :توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير تصنيف الجهة المستفيدة .2.1.1

 
وفقًا لمتغير الجهة المستفيدة،  ( إلى توزيع مجتمع الدراسة0.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

 %. 92.1% المجالس القروية، كما وحصلت البلديات على نسبة 22.1وذلك كما يلي:
 

 :توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير تصنيف الفئة العمرية .1.1.1
 

ية، ( إلى توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير الفئة العمر 0.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
فأكثر على نسبة  91سنة فأقل، وحصل من هم في عمر  91 % لعمر91.1وذلك كما يلي: 

21.1.% 
 

 :توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي .1.1.1
 

( إلى توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير المؤهل العلمي، 0.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
ن حصلو على شهادة الثانوية العامة وأقل، كما وحصل حملة الدبلوم على % لم31وذلك كما يلي: 

 %.22.1%، وحصل حملة البكالوريوس فأعلى على نسبة 30.2نسبة 
 

 :توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة العملية .1.1.1
 

لمتغير سنوات الخبرة،  ( إلى توزيع مجتمع الدراسة وفقاً 0.2تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
سنوات  01-2سنوات خبرة فأقل، وحصل ذوي سنوات الخبرة من  2لمن معهم  00.1وذلك كما يلي : 

 .22.2سنوات على نسبة  01، وحصل من معهم خبر أكثر من 21.1على نسبة
 

 البيانات جمع وأداة أسلوب 2.1
 

 األدبيات إلى فبالرجوع البيانات، لجمع داةً أ واالستبانة الشامل، المسح أسلوب الحالية الدراسة إستخدمت
 الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة (EJP) الطارئ التشغيل برنامج ولتقييم السابقة،
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 رئيسين، قسميين من تكونت إستبانة الباحثة طورت المحلية، الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 الجهة وتصنيف المحافظة،: حيث من مبحوثينال عن عامة معلومات على األول القسم إشتمل

 مقياس الثاني القسم ضم حين في العملية، الخبرة وسنوات العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة المحلية،
( فقرة، وّزعت على سبعة محاور وهي: الصحة، والتعليم، والمراكز 23لذي تكون من )ا البرنامج تقييم

 لماً ران االستنادية واألرصفة، والطرق الزراعية، والمنتزهات العامة، عالنسوية، والنوادي الشبابية، والجد
 Likert) ليكرت نمط على خماسي، سلم من االختيار في تركزت الدراسة أداة عن االجابة طريقة بأن

Scale)، جداً  وقليلة قليلة، متوسطة، كبيرة، جدًا، كبيرة: يأتي كما وذلك. 
 

 :الدراسة أداة صدق .4.2.1
 
 من عدداً  أبدوا الذين المحكمين من مجموعة على بعرضها الدراسة أداة صدق من لتحققا تم

 ناحية، من هذا النهائي، بشكلها األداة إخراج عند االعتبار بعين أخذها تم التي حولها المالحظات
 لفقرات( Factor Analysis) العاملي التحليل بحساب الصدق من التحقق تم أخرى، ناحية ومن
 (.2.3) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك ،األداة

 
 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاملي التحليل نتائج:  أ-2.3 جدول

 
درجة  الفقرات الرقم

 التشبع
 الصحة

 6.97 زيادة عدد المستفيدين  .1
 6.95 انتشار المراكز الصحية  .2
 6.95 الصحية الخدمات إلى الوصول سرعة  .3
 6.95 صحية القائمةترميم المراكز ال  .1
 6.91 المرضى احتياجات مع تتالءم صحية مراكز توفير  .5
 6.93 بناء مراكز صحية جديدة  .2
 6.92 الصحية المراكز في للمرضى الالزمة الغرف من العديد توفير  .7
 6.92 إليها الخاصة االحتياجات ذوي وصول عملية تسهل صحية مباني تصميم  .8
 6.92 للمدن السفر عناء من تقل القرى في الصحية للمراكز خدمات تقديم  .9
 6.93 الصحية للخدمات النوعية القيمة زيادة  .16
 6.97 العمل عن للعاطلين عمل فرص توفير  .11
 6.93 المرضى على المال بتوفير منطقة كل في الصحية المراكز وجود ساعد  .12
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 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاملي التحليل نتائج: ب-2.3 دولج
 

درجة  الفقرات الرقم
 التشبع

 الصحة
 6.92 المرضى على الوقت بتوفير منطقة كل في الصحية المراكز وجود ساهم  .13
 6.92 المجتمع ألفراد النفسية الراحة بتوفير الحديثة الصحية المراكز ساهمت  .11
 6.97 الجدد للمهندسين عمل فرص المشروع وفر  .15

 التعليم
 6.82 بناء مباني مدرسية حديثة  .12
 6.78 ترميم المباني المدرسية القائمة  .17
 6.73 الصفوف المدرسية في اإلكتظاظ حدة لتخفيف الصفية الغرف عدد زيادة  .18
 6.75 الحديثة األبنية في واألمان السالمة شروط توفير خالل من للطالب الحماية بيئة توفير  .19
 6.22 البطالة من الحد في المشروع ساهم  .26
 6.71 للدراسة المنتسبين الطالب عدد زيادة في ساعد منطقة كل في المدارس بناء  .21
 6.27 للتعلم الدافع تنمية في الحديثة المدرسية المباني ساهمت  .22
 6.71 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر  .23
 6.72 المدارس توسيع خالل من الجامعات لخريجي عمل فرص وفر  .21
 6.71 بالطال إقامة مواقع مختلف في المدارس إنتشار  .25

 المراكز النسوية
 المجتمعية النشاطات في للمشاركة للنساء فرصة إعطاء في النسوية المراكز بناء ساهم  .22

 المختلفة
6.79 

 6.91 النسوية اللقاءات لعقد المناسب المكان المشروع أتا   .27
 6.93 شجع النساء على تنفيذ مشاريع إنتاجية  .28
 6.92 قراراتال إتخاذ في المشاركة على النساء شجع  .29
 6.52 وجود المراكز النسوية في المنطقة شجع النساء على العمل التطوعي  .36
 6.85 البطالة حدة تقليل في ساهم  .31
 6.81 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر  .32
 6.91  اإلجتماعية المسؤلية تحمل على النساء تعليم في ساهم  .33
 6.88 قيادية شخصية بناء في ساهم  .31

 لشبابيةالنوادي ا
 6.89 الشبابية اللقاءات لعقد المناسب المكان المشروع قدم  .35
 6.92 الجدد للمهندسين عمل فرص وفر  .32
 6.92 جديدة معارف على الحصول المشروع إلى أدى  .37



32 

 الدراسة لفقرات( Factor Analysis) العاملي التحليل نتائج: ج-2.3 دولج
 

درجة  الفقرات الرقم
 التشبع

 6.91 العمل على الشباب تحفيز في المشروع ساهم  .38
 6.82 الشباب لدى اإلجتماعية العالقات تكوين في المشروع ساهم  .39
 6.77 الرياضية النوادي ترميم في ساهم  .16
 6.82 الرياضية النوادي إقامة في ساهم  .11
 6.92 التطوعية األنشطة في مشاركتهم خالل من للشباب قيادية شخصية بناء في ساهم  .12
 6.91 الشباب إحتياجات مع تتالءم نوادي خصص  .13
 6.85 العمل عن للعاطلين عمل فرص وفر  .11

 الجدران االستنادية واألرصفة
 6.82 اإلسستنادية الجدران بناء في العاملين مهارات من عزز  .15
 6.23 حضارية المنطقة يجعل اإلستنادية الجدر بناء ساهم  .12
 6.72 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر  .17
 6.71 الناس حركة من األرصفة تسهل  .18
 6.29 التربة إنجراف عملية من اإلستنادية الجدر قللت  .19
 6.25 البطالة حدة تقليل في ساهم  .56

 الطرق الزراعية
 6.28  الزراعية الطرق في العاملين مهارات من عزز البطالة حدة من التقليل في المشروع ساهم  .51
 6.78 اعيةالزر  الطرق في العاملين مهارات من عزز  .52

 6.28 الزراعية لألراضي الوصول عملية تسهيل في المساهمة 
 6.71 المزارعين لدى الزراعة حب المشروع نمى  .53
 6.27 التخرج حديثي للمهندسي عمل فرص وفر  .51
 6.83 جماالً  أكثر الزراعية المناطق أصبحت  .55

 المتنزهات العامة
 6.82 البطالة حدة تقليل في المشروع ساهم  .52
 6.95 الطبيعية المنتزهات إلقامة األراضي غاللاست  .57
 6.95 للمنطقة السيا  جلب في المنتزهات ساهمت  .58
 6.95 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر  .59
 6.95 أصبحت المنطقة أكثر جماالً   .26
 6.85 المساهمة بترفيه أفراد المجتمع  .21

 
  دال الدراسة أداة فقرات ألغلبية العاملي التحليل أن( 2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير
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 الطارئ التشغيل برنامج تقييم قياس في معاً  تشترك وأنها التشبع، من مقبولة بدرجة وتتمتع إحصائيًا،
(EJP )بمؤسسة (CHF )الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية 

 .أساسه على مقياسال بني الذي النظري اإلطار ضوء في المحلية،
 
 :الدراسة أداة ثبات .2.1.2
 
 الثبات معادلة بحساب الداخلي االتساق بطريقة المختلفة بأبعادها الدراسة ألداة الثبات حساب تم

 (.3.3) رقم الجدول في واضحة هي كما النتائج جاءت وقد ،(Cronbach Alpha) ألفا كرونبا 
 

  بأبعادها الدراسة ألداة( Cronbach Alpha) ألفا كرونبا  الثبات معادلة نتائج :3.3 جدول
  المختلفة

 
 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم

 6.91 15 الصحة  .1
 6.91 16 التعليم  .2
 6.85 9 المراكز النسوية  .3
 6.93 16 النوادي الشبابية  .1
 6.77 2 الجدران االستنادية واألرصفة  .5
 6.81 2 الطرق الزراعية  .2
 6.28 2 ات العامةالمتنزه  .7
 6.93 22 الدرجة الكلية  .8

 
 من جيدة بدرجة تتمتع المختلفة بأبعادها الدراسة أداة أن( 3.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير
 . الثبات

 
 للبيانات اإلحصائية المعالجة 9.1

 
 الحاسوب إلى دخلتوأ للحاسوب، إلدخالها تمهيداً  بمراجعتها الباحثة قامت الدراسة بيانات جمع بعد

 5 جداً  كبيرة اإلجابة أعطيت حيث رقمية، إلى اللفظية اإلجابات بتحويل أي معينة، أرقاماً  بإعطائها
 كلما بحيث واحدة، درجة جداً  وقليلة درجتين، قليلة درجات، 3 متوسطة درجات، 1 كبيرة درجات،
 . صحيح والعكس أفضل البرنامج تقييم كان الدرجة ازدادت
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 والمتوسطات المئوية، والنسب األعداد، باستخراج للبيانات الالزمة اإلحصائية عالجةالم وتمت
 عن ،((α≤0.05)) المستوى عند الدراسة فرضيات فحصت وقد. المعيارية واإلنحرافات الحسابية،

 one (way األحادي التباين تحليل واختبار ،(t.test) ت اختبار: اآلتية اإلحصائية االختبارات طريق

analysis of variance)، توكي واختبار tukey test))، ألفا كرونبا  الثبات ومعامل Cronbach 

Alpha))، االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام الحاسوب باستخدام وذلك (SPSS) .

 رقم جدولال في واضج هو كما وذلك الحسابية المتوسطات بمفتا  االستعانة يمكن الدراسة نتائج ولفهم
(1.3 .) 
 

  الحسابية المتوسطات مفتا  :4.3 رقم جدول
 

 البرنامج تقييم الحسابي المتوسط
 منخفض 1-2.33

 متوسط 2.31-3.27
 عالي 3.28-5
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 الرابـع الفصل
______________________________________________________ 

 الدراسـة نتائـج
 

 مقدمة 4.1
 

( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم حول الدراسة، لنتائج ومفصالً  كامالً  عرضاً  الفصل هذا يتضمن
 المحلية، الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة
 التقنيات باستخدام فرضياتها صحة من والتحقق وأهدافها الدراسة أسئلة عن اإلجابة خالل من وذلك

 . المناسبة ةاإلحصائي
 

 الدراسة أسئلة نتائج 2.1
 

 الدارسة تظهر مفصلة فيما ياتي:نتائج 
 

 :األول لسؤال. ا4.2.1
 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مستوى ما

 ". المحلية؟ الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 

 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  جتإستخر  سؤالهذا ال عن لإلجابة
 شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمستوى المئوية
 (. 0.9) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك المحلية، الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
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 تقييم لمستوى المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، لمتوسطاتوا األعداد،: 0.9 جدول
 الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج

 المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من
 

 العدد محاور الدراسة
 

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

% 

 61.8 6.29 3.69 26 الصحة
 69.2 6.51 3.12 26 التعليم

 62.4 6.36 3.12 26 المراكز النسوية
 61.4 6.21 3.67 26 النوادي الشبابية

 70.2 6.12 3.51 26 الجدران االستنادية واألرصفة
 76.6 6.53 3.56 26 الطرق الزراعية
 61.2 6.26 3.62 26 المتنزهات العامة

 64.6 6.23 3.23 26 الدرجة الكلية
 

( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مستوى أن( 1.1) رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح
 كان المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة
 جاء وقد(. 6.23) معياري إنحراف مع ،(3.23) المستوى لهذا الحسابي المتوسط بلغ حيث متوسطًا،

 الزراعية، الطرق وعلى واألرصفة، االستنادية الجدران على البرنامج تأثير التقييم، هذا مقدمة في
 واضح هو كما وذلك العامة، والمتنزهات الشبابية، والنوادي والصحة، النسوية، والمراكز التعليم، وقطاع

 . أعاله الجدول في المئوية والنسب الحسابية المتوسطات من
 

 :السؤال الثاني .2.2.1
 

( الدولية بمحافظات شمال الضفة CHF( بمؤسسة )EJPما مؤشرات تقييم برنامج التشغيل الطارئ)"
 ." الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع الصحة؟

 
 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت سؤالهذا ال عن لإلجابة

 شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات ئويةالم
 وذلك األهمية، حسب مرتبة الصحة قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 (. 2.1) رقم الجدول في واضح هو كما
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  برنامج تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات : 3.9 جدول
  من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 .األهمية حسب مرتبة الصحة قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 
المتوسط  قطاع الصحة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

% 

 23.6 6.18 3.15 زيادة عدد المستفيدين
 62.6 6.12 3.13 المرضى على المال بتوفير منطقة كل في الصحية المراكز وجود ساعد
 62.4 6.38 3.12 للمدن السفر عناء من تقل القرى في الصحية للمراكز خدمات تقديم
 62.2 6.13 3.11 المرضى على الوقت بتوفير منطقة كل في الصحية المراكز وجود ساهم
 22.6 6.13 3.16 المرضى احتياجات مع ءمتتال صحية مراكز توفير
 61.8 6.15 3.69 الصحية المراكز في للمرضى الالزمة الغرف من العديد توفير
 61.6 6.33 3.68 الجدد للمهندسين عمل فرص المشروع وفر
 61.6 6.38 3.68 الصحية للخدمات النوعية القيمة زيادة

 61.6 6.33 3.68 المجتمع ألفراد النفسية الراحة بتوفير الحديثة الصحية المراكز ساهمت
 61.6 6.38 3.68 العمل عن للعاطلين عمل فرص توفير
 61.6 6.12 3.68 إليها الخاصة االحتياجات ذوي وصول عملية تسهل صحية مباني تصميم

 61.6 6.12 3.68 ناء مراكز صحية جديدةب
 61.4 6.32 3.67 انتشار المراكز الصحية

 61.4 6.25 3.67 صحية القائمةترميم المراكز ال
 60.6 6.18 3.63 الصحية الخدمات إلى الوصول سرعة

 
 الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 3.9) رقم الجدول يوضح

 حسب مرتبة الصحة قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات
 في الصحية المراكز توفير خالل من وذلك المستفيدين عد زيادة: مقدمتها في جاء وقد األهمية،
 في المتوفرة الصحية المراكز على المرضى إقبال في مباشر بشكل ساهم الذي المستهدفة المناطق
 منطقة كل في الصحية المراكز وجود ساهم: تاله المجاورة، المناطق إلى اللجوء من بدالً  مناطقهم

 من الصحية المراكز من المستفيدين بمساعدة البرنامج مساهمة يعني وهذا المرضى على المال يربتوف
 في صحية مراكز بوجود الراحة لهم يوفر وأيضاً  أخرى، لمراكز المرضى سفر تكاليف توفير خالل

 تقديم :تاله ومال، ووقت جهد تكلفهم أخرى لمناطق اللجوء دون الحاجة وقت إحتياجاتهم تلبي مناطقهم
 البرنامج توفير أن الباحثة وترى للمدن، السفر عناء من تقلل القرى في الصحية للمراكز خدمات
ضافة الخاصة اإلحتياجات بذوي خاص مصعد كتوفير الصحية للمراكز لخدمات  الوحدات بعض وا 
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 من للويق الصحية مراكزهم إلى المستفيدين باللجوء فعال وبشكل يسهم الطبية بالمختبرات الخاصة
 المرضى، على الوقت بتوفير منطقة كل في الصحية المراكز وجود ساهم: تاله للمدن، السفر عناء
 بحاجة المرضية الحاالت بعض ألن وذلك منطقة كل في الصحية المراكز وجود أهمية الباحثة ترى

 عالجها تم ما إذا التي الحاالت من وغيرها القلبية والنوبات واللدغات التسمم كحالت جدا قريبة لمراكز
 وهذا المرضى إحتياجات مع تتالئم صحية مراكز توفير: تاله المرضى، من الكثير بحياة تودي بسرعة
 الصحية، اإلحتياجات توفير خالل من الصحي القطاع تنمية في كبير بشكل أسهم البرنامج أن يعني
 المتواصلة لمعاناته منطقة كل في الصحية للمراكز ماسة بحاجة الفلسطيني الشعب أن الباحثة وترى
 ضرورية الصحية اإلحتياجات هذه مثل فتوفر المتواصلة واإلجتياحات اإلسرائيلي اإلحتالل بسبب

 مستشفياتنا في والجرحى المرضى معالجة إلى وبحاجة صعبة بمرحلة نمر ألننا الفلسطيني، للمواطن
 القصراوي ذكره ما مع النتيجة هذه ضتتعار  وقد اإلسرائيلية، المستشفيات في وليس الصحية ومراكزنا

 المواطن جعل مما اإلسرائيلي اإلحتالل فترة خالل األمرين الفلسطيني الصحة قطاع بمعاناة( 2667)
 والدول اإلسرائيلية المستشفيات على الصحية الرعاية على الحصول في يعتمد الفلسطيني
 برنامج بأن يؤكدون المحلية المجالس ءرؤسا من الدراسة مجتمع أفراد أن الباحثة وترى.المجاورة
 جديدة مراكز وبناء الصحية المراكز بتأهيل قيامه خالل من الصحي القطاع يدعم الطارئ التشغيل
 . المستهدفة المناطق في والمستفيدين المواطنين إحتياجات مع يتالئم بشكل الصحية الخدمات وتحسين

 
 :الثالث السؤال .4.2.3
 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل رنامجب تقييم مؤشرات ما"

 ." التعليم؟ قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 

 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت سؤالهذا ال عن لإلجابة
 شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP)الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات المئوية
 وذلك األهمية، حسب مرتبة التعليم قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 (. 3.1) رقم الجدول في واضح هو كما
 

 الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 3.1) رقم الجدول يوضح
 حسب مرتبة التعليم قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظاتب

 من كبير بشكل أسهم البرنامج أن يعني وهذا حديثة مدرسية مباني بناء: مقدمتها في جاء وقد األهمية،
 حدة من تخفيفال على قادرة حديثة مدرسية مباني ببناء التعليمي للقطاع يقدمها التي المنح خالل
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 مهاراتهم تطوير خالله من الطلبة يستطيع مناسب تعليمي جو يعني مما الصفية الغرف في اإلكتظاظ
 الدراسة من الحد إلى البرنامج دفع كذلك كبيرة، وتحصيل أداء لمستويات وصوالً  والنفسية المعرفية
 .األساسية المدارس في سيما وال للطلبة المسائية

 
   برنامج تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، اتالمتوسط: 2.9 جدول

 من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 .األهمية حسب مرتبة التعليم قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 
المتوسط  قطاع التعليم

 الحسابي
اإلنحراف 

 ياريالمع
% 

 77.6 6.71 3.88 بناء مباني مدرسية حديثة
 71.4 6.72 3.57 للتعلم الدافع تنمية في الحديثة المدرسية المباني ساهمت
 76.6 6.27 3.56 البطالة من الحد في المشروع ساهم
 29.6 6.72 3.15 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر
 68.8 6.71 3.11 القائمة المدرسية المباني ترميم
 28.6 6.21 3.16 المدرسية الصفوف في اإلكتظاظ حدة لتخفيف الصفية الغرف عدد زيادة
 67.6 6.21 3.38 للدراسة المنتسبين الطالب عدد زيادة في ساعد منطقة كل في المدارس بناء
 67.4 6.73 3.37 المدارس توسيع خالل من الجامعات لخريجي عمل فرص وفر
 67.2 6.28 3.32 المدارس توسيع خالل من لجامعاتا لخريجي عمل فرص وفر

 في واألمان السالمة شروط توفير خالل من للطالب الحماية بيئة توفير
 الحديثة األبنية

3.36 6.21 
22.6 

 
 تنمية في الحديثة المدرسية المباني مساهمةكما ويوضح الجدول ان النتائج السابقة جاءت متوبعة ب

 للتعلم الدافع تنمية في تسهم التي الحديثة العصرية المباني توفر أهمية على يدل وهذا للتعلم، الدافع
 أفضل تحصيل على ويساعدهم النفسية الراحة لهم يوفر للطلبة المالئم التعليمي الجو توفير خالل من

 من الحد في المشروع مساهمة:  تاله المستهدفة، المناطق في التعليمي يالقطاع للنهوض وذلك
 المباني في العمال تشغيل خالل من وذلك البطالة من الحد على عمل البرنامج أن يعني وهذا البطالة،
 التخلص في ومساعدتهم العمل عن للعاطلين عمل فرص بتوفير بسيط بشكل ولو تسهم التي المدرسية

 رنامجالب أن يعني وهذا التخرج، حديثي للمهندسين عمل لفرص البرنامج توفير: تاله البطالة، شبح من
 كمهندسين البرنامج في يعملون خريجين سواء الجامعات لخريجي عمل فرص توفير على عمل

داريين  ترميم: تاله المدارس، بعض وترميم جديدة مداريس وبناء المدارس توسيع خالل من وغيرها وا 
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 في لمساهمةل وذلك القديمية المدرسية المباني ترميم ضرورة على يدل وهذا القائمة، المدرسية المباني
 شروط توفير في وأيضاالمساهمة للدراسة مالئمة مدرسية بيئة توفير خالل من التعلم في الطلبة تشجيع
 العوامل من الطالب وسالمة وجودها على والمحافظة الحديثة األبنية خالل من واألمان السالمة
 المجالس رؤساء من الدراسة مجتمع أفراد إدراك الباحثة وترى األرضية، والهزات الزالزل ومن الجوية
 البناء في سواء المدرسة البنية في إسهامه مستوى على التعليمي القطاع رفد في البرنامج أهمية المحلية

 دراسة في ورد كما وذلك (2661 :الكريم عبد)دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتوافقت التأهيل، إعادة أو
 مجال في اإلنجازات بعض تحقيق في ساهمت ليةالدو  المساعدات هذه أن مجال في (2669: غنام)

 .والصحة والتعليم التحتية البنية
 

 :الرابع السؤال .4.2.4
 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما"

 ." النسوية؟ المراكز قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 
 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت سؤالهذا ال عن جابةلإل

 شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات المئوية
 همية،األ حسب مرتبة النسوية المراكز قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 (. 1.1) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك

 
برنامج   تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات: أ-1.1 دولج

  من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 .األهمية حسب مرتبة النسوية اكزالمر  قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 

المتوسط  قطاع المراكز النسوية
 الحسابي

اإلنحراف 
 % المعياري

 في للمشاركة للنساء فرصة اعطاء في النسوية المراكز بناء ساهم
 المختلفة المجتمعية النشاطات

3.25 6.51 25.6 

 63.4 6.19 3.17 قيادية شخصية بناء في ساهم
 23.6 6.18 3.15 النسوية اللقاءات لعقد لمناسبا المكان المشروع أتا 
 62.4 6.11 3.12 اإلجتماعية المسؤلية تحمل على النساء تعليم في ساهم

 62.4 6.55 3.12 وجود المراكز النسوية في المنطقة شجع النساء على العمل التطوعي
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  برنامج تقييم لمؤشرات ةالمئوي والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات: ب-1.1 دولج
  من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 .األهمية حسب مرتبة النسوية المراكز قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 

المتوسط  قطاع المراكز النسوية
 الحسابي

اإلنحراف 
 % المعياري

 22.6 6.11 3.16 البطالة حدة تقليل في ساهم
 22.6 6.35 3.16 القرارات إتخاذ في المشاركة على النساء شجع

 61.6 6.33 3.68 شجع النساء على تنفيذ مشاريع إنتاجية
 61.4 6.31 3.67 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر

 
 لدوليةا( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 1.1) رقم الجدول يوضح

 النسوية المراكز قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات
 النسوية المراكز بناء أن المحلية الهيئات رؤساء تاكيد: مقدمتها في جاء وقد األهمية، حسب مرتبة
 هذا أن الباحثة وترى المختلفة، المجتمعية النشاطات في للمشاركة للنساء فرصة اعطاء في ساهم
 على والقدرة الشعبية للمشاركة النسوية المراكز خالل من المرأة تمكين في البرنامج أهمية إلى يرجع
 التطوعي الجماعي العمل وممارسة النسوية، النشاطات خالل من ذلك عن والتعبير القرارات إتخاذ
 وتوافقت والمشاريع، المعارض خالل من المجتمع في فاعالً  عنصراً  لتصبح للنساء عمل فرص وتوفير
 نساء ترأسها التي األسر أن فيها ورد التي ،(2661 :تنموية أخبار) مجلة في ذكر ما مع النتيجة هذه

 من وذلك قيادية، شخصية بناء في البرنامج مساهمة: تاله ،غيرهم من أكثر المساعدات من يستفيدون
 المرأة شخصية تنمية في وتسهم المرأة عمل مكينت على تعمل التي التنموية اإلنتاجية المشاريع خالل
 المكان المشروع أتا : تاله المجتمع، في والتفاعل المشاركة على قادرة قيادية شخصية لتصبح
 بدورها القيام في المرأة تشجيع في ساهم المشروع أن الباحثة وترى النسوية، اللقاءات لعقد المناسب
 من المرأة تمكين على المشروع ركز فقد وعليه للمرأة داعم نيالفلسطي المجتمع أن والسيما التنموي
: تاله المستهدفة، المناطق في والتجمعات اللقاءات خالل من المتجددة اإلبداعية طاقاتها تنمية خالل
 اللقاءات عقد خالل من وذلك اإلجتماعية، المسؤولية تحمل على النساء تعليم في المشروع ساهم
 المسؤولية تحمل على قادرة شخصية بناء في تسهم التي النسوية مراكزال وتوفير العمل وور 

 المنطقة في النسوية المراكز وجود: تاله قيادية، برو  المجتمع أفراد جميع مع والتعامل اإلجتماعية
 على مشجعة بيئة من التطوعي العمل مقومات توفر بسبب وذلك التطوعي العمل على النساء شجع
 الذي الفريق برو  العمل وأيضاً  التدريبية والدورات الحديثة النسوية المراكز توفر مثل التطوعي العمل
 .التطوعي العمل بدعم فعال بشكل يسهم
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 الخامس السؤال .4.2.3
 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما"

 ." الشبابية؟ النوادي قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 

 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت السؤالهذا  عن لإلجابة
 شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP)الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات المئوية
 األهمية، حسب مرتبة الشبابية النوادي قطاع في يةالمحل الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 (. 4.5) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك

 
 برنامج تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :4.5 جدول

 الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) الطارئ التشغيل
 حسب مرتبة الشبابية النوادي قطاع في المحلية الهيئات رؤساء رنظ وجهة نم

 .األهمية
 

 قطاع النوادي الشبابية
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

% 

 62.4 6.37 3.12 الشبابية اللقاءات لعقد المناسب المكان المشروع قدم
 األنشطة في مشاركتهم خالل من للشباب قيادية شخصية بناء في ساهم

 لتطوعيةا
3.11 6.35 62.2 

 22.6 6.36 3.16 الرياضية النوادي إقامة في ساهم
 61.8 6.35 3.69 الجدد للمهندسين عمل فرص وفر

 61.4 6.32 3.67 الشباب إحتياجات مع تتالءم نوادي خصص
 61.2 6.31 3.62 العمل على الشباب تحفيز في المشروع ساهم
 61.2 6.31 3.62 ديدةج معارف على الحصول إلى المشروع أدى
 21.6 6.22 3.65 الرياضية النوادي ترميم في ساهم
 60.8 6.28 3.61 الشباب لدى اإلجتماعية العالقات تكوين في المشروع ساهم
 60.6 6.22 3.63 العمل عن للعاطلين عمل فرص وفر

 
 الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 4.5) رقم الجدول يوضح

 الشبابية النوادي قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات
 ترى الشبابية، اللقاءات لعقد المناسب المكان المشروع قدم: مقدمتها في جاء وقد األهمية، حسب مرتبة



17 

 هو الفلسطيني المجتمع بأن سيما وال الحقيقي بدورهم الشباب قيام في ساهم المشروع أن الباحثة
 خالل من المتجددة طاقاتهم تنمية من الشباب تمكين على المشروع ركز فقد وعليه فتي مجتمع
 شخصية بناء في المشروع ساهم: تاله العمل، ور  وعقد المستهدفة المناطق في والتجمعات اللقاءات
 تشجيع على البرنامج عمل قدف وعليه التطوعية، األنشطة في مشاركتهم خالل من للشباب قيادية
 مهاراتهم وتعزيز بناء وفي مجمعاتهم في إيجابي تغيير إلحداث بفاعلية للعمل والراشدين الشباب وتقوية

 الدورات خالل من للمستقبل مؤهلين ليكونو للشباب الدعم توفير خالل من وذلك وخبراتهم، ومعارفهم
 ومساعدتهم بتوجيهم الشبابية النوادي هذه سهمت كما التطوعية، األنشطة في ومشاركتهم التريبية

 القرارات وأخذ والتعلم المشاركة في دورهم ألخذ دائم بشكل المتوفرة والخدمات الفرص على للحصول
 منها ليكتسبون حاجاتهم تلبية على قادرة قادرة قيادية لتصبح وشخصيتهم مهاراتهم وتطوير وتقوية
 .الرياضية النوادي إقامة في ساهم داع،بإب العمل على تساعدهم جديدة مهارات

 
 أسهم التشغيل برنامج أن على يؤكدون المحلية الهيئات رؤساء من الدراسة مجتمع أن الباحثة وترى
 بالفائدة عليهم لتعود اإلبداعية طاقاتهم وتحفيز العمل على الشباب تشجع التي الرياضية النوادي بدعم

 تخدم متجددة طاقات وخلق المحلي المجتمع لتنمية النوادي ذهه في اإللتزام خالل من الجاد والعمل
 خالل من الشعبي الحراك في واإلشتراك للمواطنين الخدمات بتحسين للنهوض به وترتقي المجتمع
 برنامج أهمية على الدراسة مجتمع أكد الجدد، للمهندسين عمل فرص وفر: تاله الرياضية، النوادي
 دورات خالل من العمل في الجدد المهندسين ومساعدة البطالة حدة نم التقليل في الطارئ التشغيل
 إداريين مهندسين أو البرنامج على مشرفين كمهندسين الشبابية النوادي عمل على واإلشراف تدريبة

 في تساعدهم جديدة عملية ومهارات خبرات إلكتساب المهندسين ساعد وهذا المشاريع، لعمل للتخطيط
 ويالت من تعانيه لما مرتفعة فلسطين في البطالة نسبة ألن وذلك لديهم البطالة حدة من وتقلص العمل

 من أصبحت البطالة نسبة أن( وحزبون شديد) ذكر ما مع يتفق وهذا المتكررة، واإلغالقات اإلحتالل
 الفقر حدة زيادة أبرزها من والتي الفلسطيني، اإلقتصاد تواجه التي والضاغطة الرئيسية المشكالت أهم
جتماعية إقتصادية إنعكاسات لها والتي فلسطين في  نوادي البرنامج خصص تاله خطرة، وسياسية وا 

 مستلزمات فيها تتوافر ورياضية شبابية نوادي بتخصيص المشروع ساهم الشباب، إحتياجات مع تتالئم
 .إحتياجاتهم تلبية خالل من وخبراتهم معارفهم تطوير في تساعدهم التي الشباب

 
 :السادس السؤال. 2.2.1

 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP)الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما"

 . " واألرصفة؟ االستنادية الجدران قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
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 والنسب لمعيارية،ا واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت سؤالهذا ال عن لإلجابة
 شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات المئوية
 مرتبة واألرصفة االستنادية الجدران قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 (. 4.6) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك األهمية، حسب

 
  برنامج تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، لمتوسطاتا :4.6 جدول

 من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة (EJP)  ئر اطلا التشغيل
 حسب مرتبة واألرصفة االستنادية الجدران قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 .األهمية
 

المتوسط  تنادية واألرصفةقطاع الجدران االس
 الحسابي

اإلنحراف 
 % المعياري

 77.4 6.79 3.87 االستنادية الجدران بناء في العاملين مهارات من عزز
 70.6 6.59 3.53 التربة إنجراف عملية من اإلستنادية الجدر قللت
 70.4 6.85 3.52 حضارية المنطقة يجعل اإلستنادية الجدر بناء ساهم
 69.4 6.22 3.17 الناس حركة من األرصفة سهلت
 68.4 6.21 3.12 التخرج حديثي للمهندسين عمل فرص وفر
 66.4 6.52 3.32 البطالة حدة تقليل في ساهم

 
 الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 4.6) رقم الجدول يوضح

 االستنادية الجدران قطاع في المحلية هيئاتال رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات
 مهارات من عزز البرنامج أن المبحوثين تأكيد: مقدمتها في جاء وقد األهمية، حسب مرتبة واألرصفة
 وتعزيز دعم في البرنامج أهمية على الدراسة مجتمع أفراد أكد االستنادية، الجدران بناء في العاملين
كتساب جديدة مهارات تعلم خالل من وذلك اإلستنادية الجدران بناء في العاملين مهارات  معارف وا 
 أفراد أن إلى يرحع وهذا التربة، إنجراف عملية من اإلستنادية الجدران قللت: تاله العمل، خالل جديدة
 في كبير وبشكل دعم الطارئ التشغيل برنامج بأن يؤكدون المحلية الهيئات رؤساء من الدراسة مجتمع
 الزراعية األراضي على للمحافظة وذلك التربة إنجراف لمنع اإلستنادية الجدران خالل نم البناء تنظيم

 خالل من وذلك حضارية، المنطقة بجعل اإلستنادية الجدر بناء ساهم: تاله السير، حودث من والتقليل
 خلقت حضارية المستهدفة المناطق بجعل اإلستنادية الجدران بناء فساعد المستهدفة المناطق جمالية
 أفراد أن الباحثة وترى الناس، حركة من األرصفة سهلت: تاله خالب، حضاري ومنظر جذابة بيئة

 البرنامج بأن أكدوا الغربية الضفة شمال محافظات في المحلية المجالس رؤساء من الدراسة مجتمع
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 والبعد امةالع الشوارع على أرصفة وجود خالل من المواطنين حركة من التسهيل في كبير بشكل ساهم
 حوادث من وتحد السير تنظيم في فعال بشكل تساهم األرصفة هذه أن كما المرورية، اإلختناقات عن

 وهذا المستهدفة، المناطق في الطرق على الحركة وتنظم المواطنين تخدم األرصفة فبناء السير،
 من ناسبم بنصيب تحظى لم الطرق بأن ،(2661: تنموية شؤون مجلة) في ذكر ما مع يتعارض

 السير لحركة لتأهيلها الفلسطيني الوطني اإلقتصاد إلنماء العام البرنامج من اإلجمالية المخصصات
 البرنامج أن الباحثة التخرج،وترى حديثي للمهندسين عمل فرص البرنامج وفر: تاله مناسب، بشكل
 خالل من وذلك دسةبالهن عالقة لها التي الفنية التخصصات في الخريجين بطالة من الحد في ساهم
 البرامج هذه في للعمل الجامعات خريجي من بالكثير دفع الذي األمر المهندسين من الكثير تشغيل
 وتعارضت العالمية، والمقاييس المواصفات من أساس على يقوم البرنامج ألن الالزمة الخبرات وأكسبهم

 على المانحة المؤسسات إعتماد نأ رأى الذي ،(2667 :القصراوي) دراسة في ورد ما مع النتيجة هذه
 .إسرائيل من الخام المواد شراء سيتم فبالمحصلة إسرائيل يخدم العالمية والمقاييس المواصفات

 
 :السابع السؤال. 9.2.1

 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات ما"

 . "الزراعية؟ الطرق قطاع في المحلية يئاتاله رؤساء نظر وجهة من الغربية
 

 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت سؤالهذا ال عن لإلجابة
 شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات المئوية
 األهمية، حسب مرتبة الزراعية الطرق قطاع في لمحليةا الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 (. 4.7) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك

 
  برنامج تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :أ-4.7 جدول

 من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 األهمية حسب مرتبة الزراعية الطرق قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر هةوج

 

المتوسط  قطاع الطرق الزراعية
 الحسابي

اإلنحراف 
 % المعياري

 74.4 6.78 3.72 البطالة حدة من التقليل في المشروع ساهم
 71.6 6.78 3.58 الزراعية الطرق في العاملين مهارات من عزز

 70.4 6.76 3.52 الزراعية لألراضي الوصول عملية لتسهي في المساهمة
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برنامج   تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات: ب-1.7 جدول
من  الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 األهمية حسب مرتبة الزراعية رقالط قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 

 المتوسط قطاع الطرق الزراعية
 الحسابي

 اإلنحراف
 % المعياري

 69.6 6.27 3.18 المزارعين لدى الزراعة حب المشروع نمى
 68.4 6.78 3.12 جماالً  أكثر الزراعية المناطق أصبحت

 66.4 6.72 3.32 التخرج حديثي للمهندسي عمل فرص وفر
 

 الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 1.7) قمر  الجدول يوضح
 الزراعية الطرق قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات

 حدة من التقليل في ساهم المشروع أن المبحوثين تأكيد: مقدمتها في جاء وقد األهمية، حسب مرتبة
 الطرق شق خالل من المستهدفة للمناطق التنموية اإلحتياجات راعى البرنامج أن يعني ذاوه البطالة،
 ويسهم عمل يوفرفرص مما الزراعية المشاريع إلقامة اإلستثمار جلب في يساعد الذي األمر الزراعية

 الطرق هذه شق في والعمل اإلنتاجية المشاريع هذه في العمل خالل من البطالة مشكلة حل في
ستغاللها الزراعية المناطق إلى الوصول يسهل مما راعيةالز   هذه إتفقت معًا، والتنمية اإلنتاج لزيادة وا 

 الدخل عن الناتج الفقر حدة من التخفيف نتائجها من كانت والتي ،(2668 :البطمة) دراسة مع النتيجة
 البرنامج عزز: تاله ة،الزراعي األراضي صيانة أعمال على تركز التي البرامج خالل من وذلك المحدود

 خالل من فيه العاملين مهارات تعزيز في البرنامج ساهم الزراعية، الطرق في العاملين مهارات من
كسابهم الزراعية الطرق شق في العمل  أنفسهم العمال من أو المهندسين من سواء جديدة خبرات وا 
 عملية في المساهمة: تاله نتاجية،اإل مهاراتهم تنمية في يساعدهم وهذا المشروع على المشرفين أومن

 المحلية الهيئات رؤساء من الدراسة مجتمع أفراد أن الباحثة وترى الزراعية، األراضي إلى الوصول
 من هي التي للمزارعين الزراعية الطرق تأهيل كبير بشكل يدعم الطارئ التشغيل برنامج أن يؤكدون

 الزراعية العملية وتنمية تطوير في اإلسهام شأنها من والتي الزراعية التحتية البنية خدمات أهم أحد
 وزراعتها أراضيهم إلى الوصول من المزارعين تدفع التي ،الزراعية للتهضة الفقري العمود بالتالي وهي
 وذلك المزارعين لدى الزراعة حب المشروع نمى: تاله والجدار، اإلسرائيلي اإلحتالل معيقات ظل في
 على المزارعين وتشجع الزراعية لألراضي الوصول عملية تسهل التي عيةالزرا الطرق شق خالل من

: تاله بسهولة، ألراضيهم للوصل الالزمة والتسهياللت األحتياجات توفير خالل من الزراعة عملية
 المناطق في كبيرة تنموية بجهود قام البرنامج أن الباحثة وترى جمااًل، أكثر الزراعية المناطق أصبحت
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ستصالحها ألراضيهم الوصول من المزارعين تمكين خالل من المستهدفة  األمر األشجار وزراعة وا 
 .منتجة وأرض خالبة مناظر أراضيهم من يجعل الذي
 

 السؤال الثامن .0.2.1
 

( الدولية بمحافظات شمال الضفة CHF( بمؤسسة )EJPما مؤشرات تقييم برنامج التشغيل الطارئ )"
 . "الهيئات المحلية في قطاع المتنزهات العامة؟الغربية من وجهة نظر رؤساء 

 
 والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، والمتوسطاتاالعداد،  إستخرجت سؤالهذا ال عن لإلجابة
 شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم لمؤشرات المئوية
 حسب مرتبة العامة المتنزهات قطاع في المحلية ئاتالهي رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة

 (. 1.8) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك األهمية،
 

 جبرنام تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات :1.8 جدول
 نم الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP)الطارئ التشغيل
 .األهمية حسب مرتبة العامة المتنزهات قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة

 

المتوسط  قطاع المتنزهات العامة
 الحسابي

اإلنحراف 
 % المعياري

 62.4 6.11 3.12 للمنطقة السيا  جلب في المتنزهات ساهمت
 61.4 6.32 3.67 أصبحت المنطقة أكثر جماالً 

 61.2 6.16 3.62 التخرج يثيحد للمهندسين عمل فرص وفر
 21.6 6.31 3.65 الطبيعية المنتزهات إلقامة األراضي استغالل
 60.8 6.22 3.61 البطالة حدة تقليل في المشروع ساهم

 60.6 6.25 3.63 المساهمة بترفيه أفراد المجتمع
 

 الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم مؤشرات( 4.8) رقم الجدول يوضح
 العامة المتنزهات قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات

 جلب في ساهمت التي المتنزهات أن المبحوثين تأكيد: مقدمتها في جاء وقد األهمية، حسب مرتبة
 المستهدفة، لمناطقا في البرنامج أقامها التي والحدائق المتنزهات خالل من وذلك للمنطقة، السيا 
 خالل من البيئة على والحفاظ التنمية عملية رفد خالل من وذلك جمااًل، أكثر المنطقة أصبحت: تاله
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 خالبة بيئة وخلق الطبيعة جمال على المحافظة في كبير دور لها ترفيهية عامة منتزهات وتأهيل إنشاء
نشاء األشجار زراعة خالل من  حديثي للمهندسين عمل فرص وفر: تاله الجميلة، الطبيعية الحدائق وا 

 إستغالل: تاله تنفيذها، على اإلشراف في والمساهمة المنتزهات لعمل التخطيط خالل من وذلك التخرج
 .الطبيعية المنتزهات إلقامة األراضي

 
 التشغيل برنامج أن يؤكدون المحلية الهيئات رؤساء من الدراسة مجتمع أفراد أن إلى األمر هذا ويرجع

 الزراعية األراضي على والمحافظة العامة المنتزهات وتأهيل إنشاء في بالغة أهمية له طارئال
ستغاللها  العمران غاية يعزز بشكل واألرياف المدن في النظيفة البيئة خالل من المستدامة التنمية في وا 

 في لمواردالبشريةل منفعة ومن أرض من المنفعة وتوليد واإلستثمار والتعمير الحياة إستدامة هي التي
 مجتمع أفراد أن الباحثة وترى البطالة، حدة تقليل في المشروع ساهم: تاله الشمالية، المحافظات

 حدة تقليل في ما بشكل ساهم الطارئ التشغيل برنامج بأن أكدوا المحلية الهيئات رؤساء من الدراسة
عادة لبناء،ا خالل من عاملة أيدي تستقطب المنتزهات إنشاء أن حيث البطالة،  من كذلك التأهيل، وا 
ستقبال المنتزهات تلك في العمل خالل نشاء المواطنين وا   .المواطنين وخدمة البيع مراكز وا 

 
 السؤال التاسع .7.2.1

 

 التشغيل برنامج تقييم مستوى في (α≤0.05) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل"
 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال حافظاتبم الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ
 العلمي، والمؤهل والمحافظة، العمرية، والفئة المحلية، الجهة تصنيف: لمتغيرات وفقاً  المحلية الهيئات
 ." العملية؟ الخبرة وسنوات

 
 التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق فرضيات خمس الباحثة وضعت السابق السؤال عن لالجابة

 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) رئالطا
 العلمي، والمؤهل والمحافظة، العمرية، والفئة المحلية، الجهة تصنيف: لمتغيرات وفقاً  المحلية الهيئات
 : يلي كما وذلك العملية، الخبرة وسنوات

 
 الدراسة فرضيات نتائج 1.1

 
 :لىالفرضية األو  .4.1.1

 
 التشغيل برنامج تقييم مستوى في (α≤0.05) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
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 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ
 ".المحلية الجهة تصنيف لمتغير تعزى المحلية الهيئات

 
 برنامج تقييم مستوى في للفروق (t.test) ت اختبار إستخدام تم الفرضية هذه صحة من للتحقق
 نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP) الطارئ التشغيل
 (.1.9) الجدول يt كما وذلك المحلية، الجهة تصنيف لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء

 
 (EJPستوى تقييم برنامج التشغيل الطارئ )( للفروق في مt.testنتائج اختبار ت ) :9.9جدول 

الهيئات  ( الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء CHFبمؤسسة )
 .المحلية تعزى لمتغير تصنيف الجهة المحلية

 
المتوسط  العدد التصنيف محاور الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة
 االحصائية

  1.29 2.02 22 مجلس قروي الصحة
22 

 
0.023 

 
 1.31 2.19 31 بلدية 1.329

  1.91 2.91 22 مجلس قروي التعليم
22 

 
1.932- 

 
 1.23 2.22 31 بلدية 1.221

  1.22 2.02 22 مجلس قروي المراكز النسوية
22 

 
0.129 

 
 1.30 2.12 31 بلدية 1.399

  1.20 2.00 22 مجلس قروي النوادي الشبابية
22 

 
0.292 

 
 1.01 2.12 31 بلدية 1.022

جدران استنادية 
 واألرصفة

  1.93 2.22 22 مجلس قروي
22 

 
1.329 

 
 1.23 2.21 31 بلدية 1.112

 الطرق الزراعية
  1.21 2.92 22 مجلس قروي

22 
 
1.220- 

 
 1.22 2.22 31 بلدية 1.202

 المتنزهات العامة
  1.32 2.00 22 مجلس قروي

22 
 

3.191 
 

 1.12 2.10 31 بلدية 1.199

 الدرجة الكلية
  1.32 2.39 22 مجلس قروي

22 
 

1.212 
 

 1.09 2.30 31 بلدية 1.201
 

 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 9.1) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير
(α≤0.05) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في (EJP) بمؤسسة (CHF) بمحافظات الدولية 
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. المحلية الجهة تصنيف لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال
 الذين القروية المجالس في المحلية الهيئات رؤساء لصالح العامة، المتنزهات محور في الفروق وكانت
 المتوسطات من واضح هو كما وذلك العامة، المتنزهات دعم في المشروع دور ىعل أكبر بدرجة أكدوا

 .رفضت قد الفرضية تكون وبذلك أعاله، الجدول في الحسابية
 

 :الفرضية الثانية .2.1.1
 
 التشغيل برنامج تقييم مستوى في (α≤0.05) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا

 ."العمرية الفئة لمتغير تعزى المحلية الهيئات
 

 برنامج تقييم مستوى في للفروق( t.test) ت اختبار إستخدام تم الفرضية هذه صحة من للتحقق
 نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل
 (.4.10) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك العمرية، الفئة لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء

 
 (EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق (t.test) ت اختبار نتائج: أ-4.10 جدول

 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة
 العمرية. الفئة لمتغير تعزى المحلية يئاتاله

 
المتوسط  العدد الفئة العمرية محاور الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.29 2.11 39 -91 الصحة
22 

 
1.932- 

 
1.213 91+ 22 2.00 1.32 

  1.92 2.21 39 -91 التعليم
22 

 
1.901 

 
1.229 91+ 22 2.99 1.22 

  1.12 2.10 39 -91 المراكز النسوية
22 

 
2.133- 

 
1.119 91+ 22 2.31 1.22 

  1.12 2.10 39 -91 النوادي الشبابية
22 

 
0.222- 

 
1.129 91+ 22 2.00 1.21 

جدران استنادية 
 واألرصفة

91- 39 2.29 1.99  
22 

 
0.129 

 
1.121 91+ 22 2.92 1.91 
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( EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق (t.test) ت اختبار نتائج :ب-4.10 جدول

 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة
 .العمرية الفئة لمتغير تعزى المحلية الهيئات

 
المتوسط  العدد الفئة العمرية محاور الدراسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  1.22 2.29 39 -91 الطرق الزراعية
22 

 
0.122 

 
1.322 91+ 22 2.99 1.22 

المتنزهات 
 العامة

91- 39 2.19 1.09  
22 

 
1.122- 

 
1.922 91+ 22 2.12 1.39 

  1.09 2.33 39 -91 الدرجة الكلية
22 

 
1.091- 

 
1.221 91+ 22 2.39 1.32 

 
( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 01.9تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

(α≤0.05)  ئر اطلافي مستوى تقييم برنامج التشغيل (EJP) ( بمؤسسةCHF الدولية بمحافظات )
تعزى لمتغير الفئة العمرية. وكانت شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية 

سنة فما فوق  91الفروق في محور المراكز النسوية، لصالح رؤساء الهيئات المحلية في الفئة العمرية 
الذين أكدوا بدرجة أكبر على دور المشروع في دعم المراكز النسوية، وذلك كما هو واضح من 

 لفرضية قد رفضت.المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله، وبذلك تكون ا
 

 :الفرضية الثالثة .1.1.1
 
 التشغيل برنامج تقييم مستوى في (α≤0.05) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة( EJP) ئر اطلا

 ."المحافظة لمتغير تعزى المحلية الهيئات
 

 one way analysis of) األحادي التباين تحليل اختبار إستخدام تم الفرضية هذه حةص من للتحقق

variance) ئراطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق (EJP) بمؤسسة (CHF )الدولية 
 وذلك المحافظة، لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات

 (.00.9) رقم الجدول في حواض هو كما
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للفروق في  (one way analysis of variance)نتائج تحليل التباين األحادي  :00.9جدول 
الدولية بمحافظات  (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا مستوى تقييم برنامج التشغيل

 تعزى لمتغير المحافظة شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية
 

درجات  مصدر التباين لدراسةمحاور ا
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  6.138 6.113 3 بين المجموعات الصحة
1.232 

 
 6.681 1.729 52 داخل المجموعات 6.192

 ----- 5.112 59 المجموع
  6.131 6.163 3 بين المجموعات التعليم

6.561 
 

 6.228 15.611 52 داخل المجموعات 6.283
 ----- 15.113 59 المجموع

 المراكز 
 النسوية

  6.718 2.211 3 بين المجموعات
13.171 

 
 6.652 3.169 52 داخل المجموعات 6.666

 ----- 5.351 59 المجموع
 النوادي 
 الشبابية

  6.327 1.162 3 بين المجموعات
8.317 

 
 6.611 2.125 52 لمجموعاتداخل ا 6.666

 ----- 3.527 59 المجموع
الجدران االستنادية 

 واألرصفة
  6.136 6.391 3 بين المجموعات

6.581 
 

 6.223 12.563 52 داخل المجموعات 6.228
 ----- 12.891 59 المجموع

 الطرق 
 الزراعية

  6.697 6.292 3 بين المجموعات
6.327 

 
 6.297 12.251 52 جموعاتداخل الم 6.865

 ----- 12.913 59 المجموع
 المتنزهات 

 العامة
  6.223 6.228 3 بين المجموعات

2.573 
 

 6.631 1.898 52 داخل المجموعات 6.661
 ----- 2.527 59 المجموع

 الدرجة
 الكلية

  6.695 6.285 3 بين المجموعات
1.825 

 
 6.651 2.852 52 داخل المجموعات 6.112

 ----- 3.137 59 المجموع
 

  المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى( 11.1) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير
(α≤0.05) ئراطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في (EJP) بمؤسسة (CHF) بمحافظات الدولية 
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 تكون وبذلك المحافظة، لمتغير تعزى محليةال الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال
 والمتنزهات الشبابية، والنوادي النسوية، المراكز: محاور في الفروق وكانت. رفضت قد الفرضية
 البعدية الثنائية للمقارنات( tukey test) توكي اختبار استخدم الفروق هذه مصدر واليجاد العامة،
 شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق
 واضح هو كما وذلك المحافظة، لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة

 . (03.9) الجدول في
 

تقييم   للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى( tukey test)نتائج اختبار توكي  :03.9جدول 
شمال الضفة   الدولية بمحافظات (CHF)بمؤسسة  (EJP) ئر اطلاغيل برنامج التش

 .المحافظة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير
 

 طوباس طولكرم نابلس جنين المقارنات محاور الدراسة
 

 المراكز النسوية
 -1.22221* -1.11991 1.19092  جنين
 -1.12222* -1.01022   نابلس
 -1.22211*    لكرمطو 

     طوباس
 

 النوادي الشبابية
 -1.91223* -1.13239 1.19022  جنين
 -1.23111* -1.12221   نابلس
 -1.92222*    طولكرم
     طوباس

 
 المتنزهات العامة

 -1.22220* -1.12212 -1.13933  جنين
 -1.22939* -1.12020   نابلس
 -1.21312*    طولكرم
     طوباس

 
 برنامج تقييم مستوى في الفروق أن( 12.1) رقم الجدول في الواردة البعدية الثنائية المقارنات تشير

 نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل
 جنين، محافظات في المحلية الهيئات رؤساء بين كانت المحافظة لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء

 المحلية الهيئات رؤساء لصالح أخرى، جهة من طوباس ومحافظة جهة، من وطولكرم ونابلس،
 والنوادي النسوية، المراكز دعم في المشروع دور على أكبر بدرجة أكدوا الذين طوباس، بمحافظة
 (. 13.1) دولج في الجاباتهم المتوسطات من واضح هو كما وذلك العامة، والمتنزهات الشبابية،
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 ئر اطلا المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى تقييم برنامج التشغيلأ: -02.9جدول 
(EJP) بمؤسسة (CHF ) الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر

 رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المحافظة.
 

 االنحراف المعياري بيالمتوسط الحسا العدد المحافظة محاور الدراسة
 

 الصحة
 1.31 2.12 39 جنين
 1.99 2.00 09 نابلس
 1.00 2.12 03 طولكرم
 1.99 2.22 2 طوباس

 
 التعليم

 1.21 2.20 39 جنين
 1.23 2.22 09 نابلس
 1.91 2.29 03 طولكرم
 1.92 2.29 2 طوباس

 
 المراكز 
 النسوية

 1.33 2.19 39 جنين
 1.11 2.11 09 نابلس
 1.02 2.01 03 طولكرم
 1.22 2.12 2 طوباس

 
 النوادي 
 الشبابية

 1.01 2.19 39 جنين
 1.11 2.11 09 نابلس
 1.02 2.12 03 طولكرم
 1.29 2.23 2 طوباس

 
الجدران االستنادية 

 واألرصفة

 1.20 2.91 39 جنين
 1.29 2.92 09 نابلس
 1.92 2.22 03 طولكرم
 1.99 2.92 2 طوباس

 الطرق 
 الزراعية

 1.21 2.20 39 جنين
 1.99 2.92 09 نابلس
 1.22 2.22 03 طولكرم
 1.22 2.21 2 طوباس

 المتنزهات 
 العامة

 1.12 2.10 39 جنين
 1.02 2.12 09 نابلس
 1.02 2.19 03 طولكرم
 1.29 2.91 2 طوباس
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 ئر اطلا ستوى تقييم برنامج التشغيلالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لم ب:-02.9جدول 
(EJP) بمؤسسة (CHF )وجهة نظر الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من 

 .رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المحافظة
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة محاور الدراسة
 

 الدرجة
 الكلية

 1.09 2.30 39 جنين
 1.31 2.02 09 نابلس
 1.02 2.32 03 طولكرم
 1.92 2.99 2 طوباس

 
 :الفرضية الرابعة .1.1.1

 
 التشغيل برنامج تقييم مستوى في (α≤0.05) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا

 ".العلمي المؤهل لمتغير عزىت المحلية الهيئات
 

 one way analysis of) األحادي التباين تحليل اختبار إستخدام تم الفرضية هذه صحة من للتحقق

variance) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق (EJP) بمؤسسة (CHF) الدولية 
 العلمي، المؤهل لمتغير تعزى ةالمحلي الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات

 (.1.11) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك
 

 للفروق( one way analysis of variance) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج: أ-1.11 جدول
 بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى  في

 المؤهل لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة منالغربية  الضفة شمال
 العلمي.

 
درجات  مصدر التباين محاور الدراسة

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  6.672 6.152 2 بين المجموعات الصحة
6.825 

 
 6.688 1.996 57 داخل المجموعات 6.122

 ----- 5.112 59 المجموع
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( one way analysis of variance) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج :ب-1.11 جدول

 الدولية( CHF) بمؤسسة ( EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى  في للفروق
 لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة منالغربية  الضفة شمال بمحافظات

 .العلمي المؤهل
 

درجات  مصدر التباين اور الدراسةمح
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  6.321 6.727 2 بين المجموعات التعليم
1.111 

 
 6.258 11.282 57 داخل المجموعات 6.252

 ----- 15.113 59 المجموع
 المراكز 
 النسوية

  6.283 6.525 2 بين المجموعات
3.325 

 
 6.681 1.788 57 داخل المجموعات 6.612

 ----- 5.351 59 المجموع
 النوادي 
 الشبابية

  6.682 6.121 2 بين المجموعات
1.376 

 
 6.626 3.161 57 داخل المجموعات 6.222

 ----- 3.527 59 المجموع
الجدران االستنادية 

 واألرصفة
  6.226 1.326 2 بين المجموعات

3.252 
 

 6.263 11.571 57 داخل المجموعات 6.612
 ----- 12.891 59 المجموع

 الطرق 
 الزراعية

  6.552 1.112 2 بين المجموعات
2.663 

 
 6.278 15.836 57 داخل المجموعات 6.111

 ----- 12.913 59 المجموع
 المتنزهات 

 العامة
  6.651 6.163 2 بين المجموعات

1.182 
 

 6.613 2.121 57 داخل المجموعات 6.313
 ----- 2.527 59 المجموع

 الدرجة
 الكلية

  6.621 6.612 2 بين المجموعات
6.396 

 
 6.651 3.695 57 داخل المجموعات 6.279

 ----- 3.137 59 المجموع
 

إحصائية عند المستوى ( إلى وجود فروق ذات داللة 09.9تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
(α≤0.05) ئراطلا في مستوى تقييم برنامج التشغيل (EJP) بمؤسسة (CHF)  الدولية بمحافظات

شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تكون 
ان االستنادية واألرصفة، الفرضية قد رفضت. وكانت الفروق في محاور: المراكز النسوية، والجدر 
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ( tukey test)واليجاد مصدر هذه الفروق استخم اختبار توكي 
من لية بمحافظات شمال الضفة الدو ( CHF) بمؤسسة (EJP) ئراطلا مستوى تقييم برنامج التشغيل

 (. 02.9جدول )في ، وذلك كما وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 

 للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى تقييم (tukey test)نتائج اختبار توكي  :02.9جدول 
الدولية بمحافظات شمال الضفة  (CHF) الطارئ بمؤسسة (EJP)برنامج التشغيل 

 الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 

 بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوية عامة فأقل المقارنات محاور الدراسة
 -1.31923* -1.13229  ثانوية عامة فأقل المراكز النسوية

 -1.02222   دبلوم
    بكالوريوس فأعلى

الجدران االستنادية 
 واألرصفة

 1.01221 -1.02291  ثانوية عامة فأقل
 1.22991*   دبلوم

    علىبكالوريوس فأ
 

( أن الفروق في مستوى تقييم برنامج 02.9تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم )
الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر  (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل

حور المراكز النسوية رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي كانت كما يلي: بالنسبة لم
فكانت الفروق بين رؤساء الهيئات المحلية ذوي المؤهل العلمي ثانوية عامة فأقل والبكالوريوس فأعلى، 
لصالح حملة درجة البكالوريوس فأعلى، الذين أكدوا بدرجة أكبر على دور المشروع في دعم المراكز 

كانت الفروق بين رؤساء الهيئات المحلية ذوي النسوية. وبالنسبة لمحور الجدران االستنادية واألرصفة ف
المؤهل العلمي دبلوم والبكالوريوس فأعلى، لصالح حملة درجة الدبلوم، الذين أكدوا بدرجة أكبر على 
دور المشروع في تحسين مستوى الجدران االستنادية واألرصفة، وذلك كما هو واضح من المتوسطات 

 (. 02.9الحسابية الجاباتهم في الجدول رقم )
 

 . الفرضية الخامسة:1.1.1
 
 التشغيل برنامج تقييم مستوى في (α≤0.05) المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "ال
 رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا

 .العملية" الخبرة سنوات لمتغير تعزى المحلية الهيئات
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 ئر اطلاالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى تقييم برنامج التشغيل  :02.9 جدول
(EJP)  بمؤسسة(CHF) الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

 .رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
  

 معيارياالنحراف ال المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي محاور الدراسة
 

 الصحة
 1.11 2.11 03 ثانوية عامة فأقل

 1.92 2.09 02 دبلوم
 1.32 2.00 22 بكالوريوس

 
 التعليم

 1.20 2.21 03 ثانوية عامة فأقل
 1.21 2.20 02 دبلوم

 1.92 2.21 22 بكالوريوس
 

 المراكز 
 النسوية

 1.11 2.11 03 ثانوية عامة فأقل
 1.19 2.13 02 دبلوم
 1.21 2.31 22 وسبكالوري

 
 النوادي 
 الشبابية

 1.11 2.11 03 ثانوية عامة فأقل
 1.00 2.12 02 دبلوم

 1.21 2.03 22 بكالوريوس
 

الجدران االستنادية 
 واألرصفة

 1.92 2.22 03 ثانوية عامة فأقل
 1.900 2.12 02 دبلوم

 1.92 2.91 22 بكالوريوس
 

 الطرق 
 الزراعية

 1.22 2.22 03 ثانوية عامة فأقل
 1.21 2.22 02 دبلوم

 1.99 2.29 22 بكالوريوس
 

 المتنزهات 
 العامة

 1.11 2.11 03 ثانوية عامة فأقل
 1.02 2.12 02 دبلوم

 1.32 2.01 22 بكالوريوس
 

 الدرجة
 الكلية

 1.01 2.30 03 ثانوية عامة فأقل
 1.32 2.32 02 دبلوم

 1.39 2.33 22 بكالوريوس
 

 one way analysis of) األحادي التباين تحليل اختبار إستخدام تم الفرضية هذه صحة من للتحقق

variance )ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى في للفروق (EJP) بمؤسسة (CHF) الدولية 
  الخبرة سنوات لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات
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 (.17.1) رقم الجدول في واضح هو كما وذلك العملية،
 

 في للفروق( one way analysis of variance) األحادي التباين تحليل اختبار نتائج :17.1 جدول
 شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم مستوى
 الخبرة سنوات متغيرل تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة
 . العملية

 
درجات  مصدر التباين محاور الدراسة

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  6.652 6.113 2 بين المجموعات الصحة
6.216 

 
 6.688 5.629 57 داخل المجموعات 6.531

 ----- 5.112 59 المجموع
  6.618 6.632 2 المجموعات بين التعليم

6.622 
 

 6.276 15.378 57 داخل المجموعات 6.932
 ----- 15.113 59 المجموع

 المراكز 
 النسوية

  6.651 6.168 2 بين المجموعات
6.585 

 
 6.692 5.212 57 داخل المجموعات 6.526

 ----- 5.351 59 المجموع
 النوادي 
 الشبابية

  6.619 6.639 2 بين المجموعات
6.311 

 
 6.622 3.528 57 داخل المجموعات 6.732

 ----- 3.527 59 المجموع
 الجدران 

االستنادية 
 واألرصفة

  6.621 6.121 2 بين المجموعات
6.271 

 
 6.221 12.773 57 داخل المجموعات 6.721

 ----- 12.891 59 المجموع
 الطرق 
 الزراعية

  6.661 6.661 2 بين المجموعات
6.662 

 
 6.297 12.911 57 داخل المجموعات 6.998

 ----- 12.913 59 المجموع
 المتنزهات 

 العامة
  6.622 6.121 2 بين المجموعات

1.112 
 

 6.613 2.113 57 داخل المجموعات 6.215
 ----- 2.527 59 المجموع

 الدرجة
 الكلية

  6.668 6.612 2 بين المجموعات
6.113 

 
 6.655 3.122 57 داخل المجموعات 6.827

 ----- 3.137 59 المجموع
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( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 01.9تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )
الدولية  (CHF)بمؤسسة  (EJP) ئر اطلا في مستوى تقييم برنامج التشغيل (α≤0.05)المستوى 

فة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير سنوات الخبرة بمحافظات شمال الض
 ئر اطلاالعملية، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت. فقد كان هناك تقارب في مستوى تقييم برنامج التشغيل 

(EJP)  بمؤسسة(CHF)  الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات
اختالف سنوات خبراتهم العملية، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية  المحلية وعلى

 (. 02.9الجاباتهم في الجدول رقم )
 

 ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم لمستوى المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات: أ-02.9 جدول
(EJP) بمؤسسة (CHF) نظر من وجهة الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية 

 العملية. الخبرة سنوات لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء
 

 سنوات الخبرة محاور الدراسة
 العملية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 
 الصحة

2- 1 2.02 1.91 
2-01 02 2.12 1.19 

01+ 22 2.03 1.22 
 

 التعليم
2- 1 2.23 1.19 
2-01 02 2.99 1.21 

01+ 22 2.92 1.92 
 

 المراكز 
 النسوية

2- 1 2.11 1.02 
2-01 02 2.09 1.22 

01+ 22 2.01 1.31 
 

 النوادي 
 الشبابية

2- 1 2.13 1.11 
2-01 02 2.12 1.03 

01+ 22 2.19 1.21 
 

الجدران االستنادية 
 واألرصفة

2- 1 2.92 1.21 
2-01 02 2.91 1.20 

01+ 22 2.22 1.91 
 

 الطرق 
 الزراعية

2- 1 2.21 1.22 
2-01 02 2.21 1.21 

01+ 22 2.21 1.99 
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 ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم لمستوى المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات :أ-02.9 جدول
(EJP)  بمؤسسة (CHF) نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات الدولية 

 .العملية الخبرة سنوات لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء
 

 سنوات الخبرة محاور الدراسة
 العملية

 المتوسط العدد
 الحسابي
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة واستنتاجاتها وتوصياتها
 

 تمهيد 1.4
 

في محافظات شمال الضفة ( CHF)سعت هذه الدراسة لتقييم برنامج التشغيل الطارئ في مؤسسة ال
ت الدراسة وتحليل الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية، وبعد اإلنتهاء من جميع إجراءا

  :البيانات ومعالجتها إحصائيًا، توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية
 

 نتائج الدراسة 2.1
 
 الدراسة بأسئلة المتعلق النتائج ملخص: أوالً 
 

 الطارئ التشغيل برنامج تقييم أن الدراسة نتائج أظهرت (EJP )بمؤسسة (CHF) الدولية 
 حيث متوسطًا، كان المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال بمحافظات

 في جاء وقد(. 6.23) معياري إنحراف مع ،(3.23) المستوى لهذا الحسابي المتوسط بلغ
 الزراعية، الطرق وعلى واألرصفة، االستنادية الجدران على البرنامج تأثير التقييم، هذا مقدمة
 . العامة والمتنزهات الشبابية، والنوادي والصحة، النسوية، والمراكز التعليم، وقطاع

 تقييم برنامج التشغيل الطارئ أظهرت نتائج الدراسة أن(EJP)  بمؤسسة(CHF)  الدولية
بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع الصحة 

من خالل توفير  مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: زيادة عد المستفيدين وذلك



27 

المراكز الصحية في المناطق المستهدفة الذي ساهم بشكل مباشر في إقبال المرضى على 
 .المراكز الصحية المتوفرة في مناطقهم بداًل من اللجوء إلى المناطق المجاورة

 تقييم برنامج التشغيل الطارئ أظهرت النتائج وفيما يتعلق ب(EJP)  بمؤسسة(CHF)  الدولية
شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع المراكز بمحافظات 

ن أمرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: تاكيد رؤساء الهيئات المحلية  جاءت النسوية
بناء المراكز النسوية ساهم في اعطاء فرصة للنساء للمشاركة في النشاطات المجتمعية 

هذا يرجع إلى أهمية البرنامج في تمكين المرأة من خالل المراكز المختلفة، وترى الباحثة أن 
النسوية للمشاركة الشعبية والقدرة على إتخاذ القرارات والتعبير عن ذلك من خالل النشاطات 
النسوية، وممارسة العمل الجماعي التطوعي وتوفير فرص عمل للنساء لتصبح عنصرًا فاعاًل 

 مشاريعفي المجتمع من خالل المعارض وال
 تقييم برنامج التشغيل الطارئ كما وأظهرت النتائج أن (EJP)  بمؤسسة(CHF)  الدولية

بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع التعليم 
حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: بناء مباني مدرسية حديثة وهذا يعني أن مرتبة  جاءت

بشكل كبير من خالل المنح التي يقدمها للقطاع التعليمي ببناء مباني مدرسية  البرنامج أسهم
حديثة قادرة على التخفيف من حدة اإلكتظاظ في الغرف الصفية مما يعني جو تعليمي مناسب 
يستطيع الطلبة من خالله تطوير مهاراتهم المعرفية والنفسية وصواًل لمستويات أداء وتحصيل 

 .كبيرة
 امج التشغيل الطارئ تقييم برن إن(EJP)  بمؤسسة(CHF)  الدولية بمحافظات شمال الضفة

حسب  ةمرتب تجاءالغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع النوادي الشبابية 
: قدم المشروع المكان المناسب لعقد اللقاءات الشبابية، ترى وقد جاء في المقدمةاألهمية، 

في قيام الشباب بدورهم الحقيقي وال سيما بأن المجتمع الفلسطيني الباحثة أن المشروع ساهم 
هو مجتمع فتي وعليه فقد ركز المشروع على تمكين الشباب من تنمية طاقاتهم المتجددة من 

  .خالل اللقاءات والتجمعات في المناطق المستهدفة
 تقييم برنامج التشغيل الطارئ  إن(EJP)  بمؤسسة(CHF)  شمال الضفة الدولية بمحافظات

 تجاءالغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع الجدران االستنادية واألرصفة 
: تأكيد المبحوثين أن البرنامج عزز من مهارات وقد جاء في المقدمةحسب األهمية،  ةمرتب

ي دعم العاملين في بناء الجدران االستنادية، أكد أفراد مجتمع الدراسة على أهمية البرنامج ف
وتعزيز مهارات العاملين في بناء الجدران اإلستنادية وذلك من خالل تعلم مهارات جديدة 

كتساب معارف جديدة خالل العمل   .وا 
 تقييم برنامج التشغيل الطارئ  أظهرت النتائج أن(EJP)  بمؤسسة(CHF)  الدولية 
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ي قطاع الطرق لية فبمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المح
: تأكيد المبحوثين أن المشروع وقد جاء في المقدمةحسب األهمية،  ةمرتب تالزراعية جاء

ساهم في التقليل من حدة البطالة، وهذا يعني أن البرنامج راعى اإلحتياجات التنموية للمناطق 
 المستهدفة من خالل شق الطرق الزراعية األمر الذي يساعد في جلب اإلستثمار إلقامة
المشاريع الزراعية مما يوفرفرص عمل ويسهم في حل مشكلة البطالة من خالل العمل في هذه 
المشاريع اإلنتاجية والعمل في شق هذه الطرق الزراعية مما يسهل الوصول إلى المناطق 

ستغاللها لزيادة اإلنتاج والتنمية معا.  الزراعية وا 
 لتشغيل الطارئ تقييم برنامج ا كما وأشارت نتائج الدراسة إلى أن(EJP)  بمؤسسة(CHF )

الدولية بمحافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية في قطاع 
مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: تأكيد المبحوثين أن  جاءت المتنزهات العامة
ت والحدائق التي ساهمت في جلب السيا  للمنطقة، وذلك من خالل المتنزها المتنزهات التي

وذلك من خالل رفد عملية التنمية والحفاظ على البيئة \أقامها البرنامج في المناطق المستهدفة،
من خالل إنشاء وتأهيل منتزهات عامة ترفيهية لها دور كبير في المحافظة على جمال 

نشاء الحدائق الطبيعية الجميل  .ةالطبيعة وخلق بيئة خالبة من خالل زراعة األشجار وا 
 

 :اسةر ثانيًا: ملخص النتائج المتعلق بفرضيات الد
 

 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت (α≤0.05) مستوى في 
 الضفة شمال بمحافظات الدولية (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم

 وكانت. المحلية الجهة تصنيف رلمتغي تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 القروية المجالس في المحلية الهيئات رؤساء لصالح العامة، المتنزهات محور في الفروق
 .العامة المتنزهات دعم في المشروع دور على أكبر بدرجة أكدوا الذين

 ( أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α≤0.05) في )
الدولية بمحافظات شمال ( CHF)بمؤسسة  (EJP) ئر اطلا يم برنامج التشغيلمستوى تقي

الضفة الغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير الفئة العمرية. وكانت 
سنة  91الفروق في محور المراكز النسوية، لصالح رؤساء الهيئات المحلية في الفئة العمرية 

أكبر على دور المشروع في دعم المراكز النسوية، وبذلك تكون  فما فوق الذين أكدوا بدرجة
 الفرضية قد رفضت الفرضية.

 ( أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى(α≤0.05) في )
الدولية بمحافظات شمال  (CHF) بمؤسسة (EJP) ئر اطلا مستوى تقييم برنامج التشغيل
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رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير المحافظة، وبذلك تكون  الضفة الغربية من وجهة نظر
الفرضية قد رفضت. وكانت الفروق في محاور: المراكز النسوية، والنوادي الشبابية، 

 .ةوالمتنزهات العام
 المستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت  (α≤0.05) مستوى يف 

 الضفة شمال بمحافظات الدولية( CHF) بمؤسسة  (EJP) ئر اطلا التشغيل برنامج تقييم
 تكون وبذلك العلمي، المؤهل لمتغير تعزى المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية
 االستنادية والجدران النسوية، المراكز: محاور في الفروق وكانت. رفضت قد الفرضية
 توجد ال أنه تبين التي( 2616 سعيد، احمد)دراسة مع النتيجة هذه وتعارضت ،واألرصفة

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى (α≤0.05) المستوى عند احصائية داللة ذات فروق
  ق ذات داللة إحصائية عند المستوىأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرو (α≤0.05 في )

الدولية بمحافظات شمال  (CHF)بمؤسسة ( EJP) ئر اطلا مستوى تقييم برنامج التشغيل
لغربية من وجهة نظر رؤساء الهيئات المحلية تعزى لمتغير سنوات الخبرة العملية، الضفة ا

( 3101وبذلك تكون الفرضية قد قبلت الفرضية.وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة )أحمد سعيد، 
في تقييم ( α≤0.05 ( التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى

 .زى لمتغير سنوات الخبرةبرنامج التشغيل المؤقت تع
 

 اإلستنتاجات 1.1
 

( CHF) مؤسسة تنفذه لذياEJP)) الطارئ التشغيل برنامج أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج تبين

 فذذي التنميذذة فذي دور لذذه وان وفاعليذذة، بكفذاءة أهدافذذه يحقذذق الغربيذة الضذذفة شذذمال محافظذات فذذي الدوليذة
 :يلي ما نستنتج عام بشكل والدراسة خاص بشكل لنتائجا هذه خالل ومن الغربية الضفة شمال

 
 الطذذارئ التشذذغيل برنذذامج إن (EJP) مؤسسذذة فذذي CHF))الضذذفة شذذمال محافظذذات فذذي الدوليذذة 

 مرافذق وبنذاء الصذحية المرافذق بتأهيل قيامه خالل من الصحي القطاع في التنمية يدعم الغربية
 فذذذي والمسذذذتفيدين المذذذواطنين ياجذذذاتاحت مذذذع يذذذتالءم بشذذذكل الصذذذحية الخذذذدمات وتحسذذذين جديذذذدة

 .المستهدفة المناطق
 الطارئ التشغيل برنامج رفد (EJP) مؤسسة في CHF)) مستوى على التعليمي القطاع الدولية 

 للطلبذذة السذذالمة شذذروط وتذذوفير التأهيذذل إعذذادة أو البنذذاء فذذي سذذواء المدرسذذية البنيذذة فذذي إسذذهامه
 .المستهدفة المناطق في عليميالت بالقطاع للنهوض للتعليم الدافع وتنمية

  مكن برنامج التشغيل الطارئ(EJP) في مؤسسة CHF))  الدولية المرأة من خالل المراكز 
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النسوية للمشاركة الشعبية والقدرة على اتخاذ القرارات، والمشاركة الديمقراطية، وتوفير فرص 
اريع، ومن خالل عمل للنساء لتصبح عنصرًا فاعال في المجتمع من خالل المعارض والمش

برامج التوعية والتدريب للنساء، واإلهتمام بالزيارات الميدانية والبرامج التنموية ومكافحة األمية 
 عند بعض النساء.

  ساهم برنامج التشغيل الطارئ (EJP)  في مؤسسةCHF))  الدولية في دعم النوادي الشبابية
هلية والمواطنين، وعليه فقد عمل لما يتطلب جهدًا مشتركًا بين المؤسسات الحكومية واأل

البرنامج على تشجيع وتقوية الشباب والراشدين للعمل بفعالية إلحداث تغير إيجابي في 
 مجتمعاتهم وفي بناء وتعزيز مهاراتهم وسلوكياتهم، ومعارفهم. 

 ( دعم برنامج التشغيل الطارئEJP)  في مؤسسةCHF))  الدولية وبشكل كبير وأسهم في
ق المستهدفة وتنظيم البناء من خالل الجدران االستنادية لمنع انجراف التربة جمالية المناط

وبناء أرصفة عصرية تخدم المواطنين وتنظم الحركة على الطرق وتمنع الحوادث المروية في 
 المناطق المستهدفة. 

 راعى برنامج التشغيل الطارئ (EJP) في مؤسسة CHF))  الدولية االحتياجات التنموية
المستهدفة من خالل شق الطرق الزراعية ذات األهمية البالغة في إنشاء شبكة للطرق  للمناطق

 الزراعية األمر الذي يساعد في جلب االستثمار إلقامة المشاريع الزراعية.
 

 التوصيات 1.1
 

من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة، ومن خالل اطالع الباحث على األدب السابق، ومن اجل 
 تائج أفضل من وراء تنفيذ برامج التشغيل قدمت الباحثة التوصيات التالية:تحقيق ن
  على برنامج التشغيل الطاري التابع لمؤسسةCHF))  الدولية ضرورة تعزيز دوره في القطاع

الصحي من خالل إسهامه بشكل أكبر في زيادة عدد المستفيدين ومتلقي الخدمات الطبية من 
 مراكز صحية في المناطق المهمشة.خالل عمليات التأهيل وبناء 

  ضرورة قيام برنامج التشغيل الطارئ التابع لمؤسسةCHF))  الدولية بعمل حمالت تربوية
تعليمية تمكن األهالي من متابعة ابناءهم في المدارس وزيادة حصة القطاع التعليمي من 

 التمويل الخاص بالبرنامج.
  من خالل اسهام وتمكين المراة اقتصاديًا من تعزيز دور النساء في مؤسسات القطاع المدني

خالل مشاريع انتاجية وتعليميًا بالحد من األمية وتوعية المراة، وسياسيًا من خالل اشراكها في 
 ور  عمل وحراك جماهيري.

 دعم الشباب في المجتمع من خالل تنمية القدرات اإلبداعية لديهم لبناء مؤسسات شبابية رائدة 
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 الى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني األخرى. تكون شريكة جنبًا 
  على برنامج التشغيل الطاري التابع لمؤسسةCHF))  الدولية تعزيز دوره في البيئة من خالل

زيادة إسهامه في القيام المشاريع الخاصة بالجدران واألرصفة وكذلك شق الطرق الزراعية 
قامه المتزهات العامة وتوسيع دائرة استهدافة الى ج ميع المناطق وال سيما المهمشة منها وا 

 والقريبة من الجدار واالستيطان. 
 العمل في اإلزدواجية لتفادي وذلك الممولة المؤسسات بين التنسيق. 
 تكرارها وعدم أخطائها من والتعلم األخرى المؤسسات تجارب من اإلستفادة محاولة. 
 بإعتبارها إليها النظر يجب بل بد،لأل تستمر ال الدولية المساعدات أن اإلعتبار بعين األخذ 

 والحرفية المحلية الصناعات تنمية في لإلستثمار المشاريع إهتمام توجيه يجب لذلك مؤقتة،
 .البعيد المدى على إيجابي أثر أكبر لها يكون وبذلك المحلية، أسواقنا تخدم التي

 في المعتادة األجور مع تتناسب التمويل مؤسسات في العاملين ألجور معينة آلية وضع 
 المرتفعة الرواتب ألن عمله، مكان في فرد كل بقاء لضمان وذلك األخرى المحلية المؤسسات

 مع والعمل لعملهم الموظفين بعض ترك خالل من البطالة في تساهم المؤسسات هذه في
 سنوات، خمس فيها البرنامج عمر يكون الفترة هذه طالت مهما مؤقتة لفترة االجنبية المؤسسات

 .لألبد الثابت عمله الشخص يخسرل
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 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية
 

 وسبل وطولكرم جنين محافظتي في المحلية المجالس تمويل مصادر(: 3111) حسام ابراهيم،
 فلسطين. القدس، جامعة. تطويرها
  كيفية تقليص الفقر. :(3119) غزة وقطاع الغربية الضفة تنموية أخبار
 اإلقتصاد النتعا  المسبقة الشروط :(3111) غزة وقطاع الغربية الضفة تنموية أخبار

 الفلسطيني.
 .(بكدار) واألعمار للتنمية الفلسطيني االقتصادي المجلس :(3112) محمد اشتيه،
 (بكدار)الفلسطيني األقتصادي فلسطين، المجلس أجل من رؤية :(3112) محمد اشتيه،
 الطبعة ،(بكدار)واإلعمار للتنمية فلسطينيال اإلقتصادي المجلس :(3100) محمد اشتيه،
 .األولى
 ودورها والوظيفة، النشأة) فلسطين في المحلي الحكم وهيئات البلديات : (3112) محمد اشتيه،

 اإلقتصادية. التنمية في
 معهد غزة، وقطاع الغربية الضفة في عمل فرص إيجاد برامح(: 0992) سامية البطمة،
 .فلسطين اهلل، رام ماس، االقتصادية السياسات أبحاث
 الشركات أداء تقيم كيف) 21 القرن لمدير العملي الدليل سلسلة :(3110) زهير ثابت،

 القاهرة. للنشر، قباء دار ،(والعاملين
 .االردن -عمان المشاريع، وتقييم تحليل :(3112) المفتوحة القدس جامعة
 .االردن -عمان المشاريع، وتقييم تحليل :(3101) المفتوحة القدس جامعة
 محافظة في للشباب الشبابي شارك منتدى قبل من المقدمة البرامج تقييم :(3101) وفاء جرار،
 .القدس: فلسطين جامعة دراسية، حالة -األمام إلى خطوة برنامج: نظرهم وجهة من جنين

  مصر المنوفية، األولى، الطبعة األجنبي، والتمويل المدني المجتمع :(3101) ماهر الجعبري،
 من الحد في ودورها الدولية المؤسسات في المؤقت التشغيل برامج تقييم :(3101) أحمد سعيد،
 .فلسطين القدس: ماجستير غير منشورة، جامعة رسالة الغربية، الضفة شمال في البطالة

المعرفة  دار االجتماعية، والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس :(3111) أحمد السكري،
 الجامعية.

رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الفلسطينية الثانية عشر، التقرير  :(3112لسلطة الفلسطينية )ا
 الربعي األول السنة الثانية. 
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: األهلية والمنظمات الفلسطينية الحكومة بين العالقات :(3111) أيلونا وحزبون، محمد، شديد،
 .اهلل رام وتعاون، شراكة

 العدد األول والثاني. -القدس، المجلد الثالث -لعربيملتقى الفكر ا :(0992) شؤون تنموية
 لمؤسسة) الطارئ التشغيل برنامج (E.J.P) مشروع عن تقرير :(3112) إبراهيم صبيحات،

CHF International)، فلسطين. :النجا  جامعة المجتمع، وتنظيم تنمية: مساق 
 اإلسكندرية مركز ،واالجتماعية االقتصادية الموسوعة :(3112) إسماعيل الكافي، عبد

 . للكتاب
 التجارة كلية ،1ط وتطبيقية، نظرية دراسات االقتصادية التنمية :(3112) محمد عجمية،
 اإلسكندرية. جامعة

دارة والمال االقتصاد عجمم(: 0991) نبيه غطاس،  لبنان. مكتبة األعمال، وا 
 من التنموية يعالمشار  دعم في المانحة المؤسسات إجراءات دراسة :(3119) مازن غنام،
ماجستير  رسالة ،(تعاون مؤسسة دراسية حالة)فلسطين في المستفيدة المؤسسات نظر وجهة

 .القدس: فلسطين غير منشورة،
دارة تقييم :(3119) مؤيد الفضل،  الوراق األولى، الطبعة والكبيرة، المتوسطة المشروعات وا 
 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر
 الفساد، دوامة في الغرق وفرص -التنسيق حدود –التمويل يضانف :(3112) هديل ،زالقزا

 .اإلعمار إعادة مرحلة في الفساد عمل لدراسة مقدمة ورقة نموذجًا، الفلسطينية الحالة
 في المحلية التنمية على وأثرها للمانحين التنموية االتجاهات :(3111) عمر القصراوي،
 .فلسطين :القدس جامعة الفلسطينية، األراضي
 عن العاطلين الفلسطينية الجامعات خريجي لدى البطالة مشكلة :(3103) إنتصار قاللوة،
 وجهة من المواجهة وسبل المجتمعية التنمية على االنعكاسات بين جنين محافظة في العمل
  فلسطين ماجستير غير منشورة، القدس: رسالة الخريجين، نظر
 .22 العدد ربي،الع العمل مكتب :(0992) العربية العمل مجلة
 .219العدد لبنان، في المسلم الجامعي الشباب من ثلة عن تصدر :(3112) الوعي مجلة

 اليوم بمناسبة تقرير(: 3112) (بكدار) واإلعمار للتنمية الفلسطيني االقتصادي المجلس
 .فلسطين اهلل، رام للفقر، العالمي
 .االجتماعية للخدمة المهنية رسةالمما منظور من االجتماعية التنمية :(3112) محمد محمد،
 القدس الفلسطيني، اإلقتصادية السياسات أبحاث معهد :(0992( )ماس) اإلقتصادي المراقب

  اهلل. رام
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 للشعب المقدمة الخارجية للمساعدات أنجح توظيف نحو :(3112( )ماس) اإلقتصادي المراقب
 اهلل. رام الفلسطيني،

 المختلفة الوزارات وبرامج الفلسطينية التنمية خطط ييمتق: (3110( )ماس)األقتصادي المراقب
 .19ص اهلل، ورام القدس الفقر، مكافحة زاوية من

 األولى، الطبعة المشروعات، وتقييم االقتصادية الجدوى دراسات :(3101) هوشيار معروف،
 السلط.-التطبيقية البلقاء جامعة عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار

 .(,2669,26682010)غزة، وقطاع الغربية الضفة الدولية،( CHF) مؤسسة منشورات
 للتنمية العربية المنظمة منشورات مصر، القاهرة، :(3112) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة
 اإلدارية.
 المستديمة، والمراوغة السياسي الدعم فلسطين في التنمية أسطورة :(3119) خليل نخلة،

 فلسطين. اهلل، رام مواطن،
 المناهج دار ،1ط العربي، الوطن في واالقتصادية السكانية التنمية :(3111) صبري ،الهيتي
 والتوزيع. للنشر

 
 :ومواقع االنترنت المراجع األجنبية

 
UNRWA ،2010: job Creation Programme ،UNRWA Gaza field office, 

Palestinian. 

www.UNRWA.org/userfiles/20100118153142.pdf. 

World food program ،the un food and agriculture organization ،and 

UNRWA (2008): joint rapid food security survey in the occupied 

Palestinian territory, Jerusalem.  

http://UNRWA.org/userfiles/20100118155248.pdf (5-1-2010) 

  المحلي الحكم وزارة في بشريةال لموارد إلدارة العام المدير شكري، ردايدة،
(http://yslc.ps/atemplate.php?id=98) 

 
 المقابالت:

 
 .الشمال محافظات في الطارئ التشغيل برنامج منسق ،(2010/2012) خالد علي، أبو

http://yslc.ps/atemplate.php?id=98
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  ةاالستبان: 1 ملحق
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

   العليا الدراسات عمادة -سالقد جامعة
   مؤسسات بناء/  المستدامة التنمية معهد

 
 

 2842/  7/  4 التاريخ:
 

 ة/ الموظف اخي
  وبعد،،، طيبه تحية

 
 : بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 
 الضفة شمال محافظات في الدولية (CHF) مؤسسة في الطارئ (EJP) التشغيل برنامج تقييم

 ،المحلية الهيئات رؤساء نظر ةوجه من الغربية
 

 بنذاء تخصذص/المسذتدامة الريفيذة التنميذة فذي الماجسذتير درجذة على الحصول لمتطلبات استكماال وذلك
 .القدس جامعة في مؤسسات
 

 بذذأن علمذذاً  الدراسذذة، أهذذداف تحقيذذق أجذذل مذذن وموضذذوعية بصذذدق االسذذتبانة فقذذرات عذذن اإلجابذذة الرجذذاء
 .فقط العلمي البحث ألغراض ظفستو  بها سيدلى التي المعلومات

 
 شاكرًة لكم حسن تعاونكم

 
 الباحثة:فداء قصاروي

شراف: د ربيع عويسإ



72 

 القسم األول: المعلومات الشخصية
 

 :االرقام امام المرسوم المستطيل داخل عليك تنطبق التي الحالة رقم وضع يرجى
 
  يلية( قلق5 ( طوباس1 ( طولكرم3 ( نابلس2  (جنين1 )   ( المحافظة 1

 تصنيف الجهة 2
 المستفيدة 

 ( بلدية2 ( مجلس قروي 1 )   (

 سنة16-36( من 2 سنة36( اقل من 1 )   ( العمر  3
( 2 ثانوية عامة فاقل )1 )   ( المؤهل العلمي: 1

 دبلوم
 ( بكالوريوس فأعلى3

 سنوات 16-5( من2  سنوات 5( اقل من 1 )   ( سنوات الخدمة 5

 
  اإلستبانة اتفقر : الثاني لقسما

 قبل من والمنفذ(EJP) الطارئ التشغيل برنامج تقييم درجة تحقق في نظرك وجهة وتحدد االستبانة، فقرات قراءة الرجاء
)×(  شارة بوضع وذلك المحلية الهيئات رؤساء نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظات في(  (CHF مؤسسة

 المناسب المكان في
 

 كبيرة  الرقم
 3جدًا 

 كبيرة
4 

 متوسطة
2 

 ضعيفة
2 

 ضعيفة
 6جدًا 

 : المجال األول: قطاع الصحة
 في قطاع الصحة ب: CHFساهمت مؤسسة

      زيادة عدد المستفيدين   1
      انتشار المراكز الصحية  2
      سرعة الوصول إلى الخدمات الصحية 3
      ترميم المراكز الصحية القائمة.  1
      ة تتالءم مع احتياجات المرضىتوفير مراكز صحي 5
      بناء مراكز صحية جديدة 2
توفير العديد من الغرف الالزمة للمرضى في  7

 المراكز الصحية 
     

تصميم مباني صحية تسهل عملية وصول ذوي  8
 االحتياجات الخاصة اليها

     

تقديم خدمات للمراكز الصحية في القرى تقلل من  9
 مدنعناء السفر لل
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      زيادة القيمة النوعية للخدمات الصحية   16
      توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل  11
ساعد وجود المراكز الصحية في كل منطقة بتوفير  12

 المال على المرضى.
     

ساهم وجود المراكز الصحية في كل منطقة بتوفير  13
 الوقت على المرضى.

     

 الراحة بتوفير الحديثة الصحية زالمراك ساهمت 11
  المجتمع ألفراد النفسية

     

      الجدد للمهندسين عمل فرص المشروع وفر 15
 : تعليمي الثاني المجال

 
      بناء مباني مدرسية حديثة  .0
      ترميم المباني المدرسية القائمة.   .3
الصفية لتخفيف حدة االكتظاظ زيادة عدد الغرف   .2

 في الصفوف المدرسية 
     

توفير بيئة الحماية للطالب من خالل توفير شروط   .9
 السالمة واألمان في األبنية الحديثة.

     

      ساهم المشروع في الحد من البطالة.  .2
بناء المدارس في كل منطقة ساعد في زيادة عدد   .2

 الطالب المنتسبين للدراسة
     

ساهمت المباني المدرسية الحديثة في تنمية الدافع   .1
 للتعلم.

     

      وفر فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج  .2
وفر فرص عمل لخريجي الجامعات من خالل   .9

 توسيع المدارس.
     

      انتشار المدارس في مختلف مواقع اقامة الطالب.   .01
 :المجال الثالث:المراكز النسوية 

 
ساهم بناء المراكز النسوية في إعطاء فرصة للنساء   .0

 للمشاركة في النشاطات المجتمعية المختلفة.
     

اتا  المشروع المكان المناسب لعقد اللقاءات   .3
 النسوية.

     

      شجع النساء على تنفيذ مشاريع انتاجية.  .2
      اركة في اتخاذ القراراتشجع النساء على المش  .9
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وجود المراكز النسوية في المنطقة شجع النساء   .2
 على العمل التطوعي 

     

      ساهم في تقليل حدة البطالة  .2
      وفر فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج  .1
ساهم في تعليم النساء على تحمل المسؤولية   .2

 االجتماعية
     

      ةساهم في بناء شخصية قيادي  .9
 :المجال الرابع: النوادي الشبابية

 :ب الشبابية النوادي بناء قطاع في CHF مؤسسة ساهمت
      قدم المشروع المكان المناسب لعقد اللقاءات الشبابية  .0
      وفر فرص عمل للمهندسين الجدد   .3
      ادى المشروع الى الحصول على معارف جديدة   .2
      شباب على العملساهم المشروع في تحفيز ال  .9
ساهم المشروع في تكوين العالقات االجتماعية لدى   .2

 الشباب
     

      ساهم في ترميم النوادي الرياضية  .2
      ساهم في اقامة النوادي الرياضية  .1
ساهم في بناء شخصية قيادية للشباب من خالل   .2

 مشاركتهم في االنشطة التطوعية
     

      حتياجات الشبابخصص نوادي تتالءم مع ا  .9
      وفر فرص عمل للعاطلين عن العمل  .01

 :المجال الخامس : الجدران االستنادية واألرصفة
 :ب واألرصفة االستنادية الجدران بناء قطاع فيCHF مؤسسة ساهمت

عزز من مهارات العاملين في بناء الجدران   .0
 االستنادية.

     

منطقة ساهم بناء الجدر االستنادية بجعل ال  .3
 حضارية

     

      وفر فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج.  .2
      سهلت االرصفة من حركة الناس   .9
      قللت الجدر االستنادية من عملية انجراف التربة  .2
      ساهم في تقليل حدة البطالة   .2

 المجال السادس : الطرق الزراعية
 
      ساهم المشروع في التقليل من حدة البطالة.   .0
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      عزز من مهارات العاملين في الطرق الزراعية.  .3
المساهمة في تسهيل عملية الوصول لألراضي   .2

 الزراعية.
     

      نمى المشروع حب الزراعة لدى المزارعين.  .9
      وفر فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج  .2
      طق الزراعية اكثر جماالاصبحت المنا  .2
 
 كبيرة جداً  منتزهات عامة(( المجال السابع 

3 
 كبيرة
4 

 متوسطة
2 

 قليلة
2 

 قليلة جداً 
6 

      ساهم المشروع في تقليل حدة البطالة  .0
      استغالل األراضي إلقامة المنتزهات الطبيعية.  .3
      ساهمت المنتزهات في جلب السيا  للمنطقة.  .2
      رص عمل للمهندسين حديثي التخرجوفر ف  .9
      اصبحت المنطقة اكثر جماال   .2
      المساهمة بترفية افراد المجتمع  .2

 
 معنا تعاونكم حسن لكم شاكرين

 
 

 يقصارو  فداء الباحثة
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 الغربية الضفة في الطارىء تشغيل مشاريع خارطة :2 ملحق
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 :المحكمين السادة بأسماء قائمة: 3 ملحق
 

 القدس جامعة في التنمية أستاذ/ الصبا  الوهاب بدع. د. 
 القدس جامعة في التنمية أستاذ/  قنام زياد. د. 
 المفتوحة القدس جامعة في التربية أستاذ/ ربايعة سائد. د. 
 المفتوحة القدس جامعة في التربية أستاذ/  ربايعة مازن. د. 
 القدس جامعة في أستاذ /بنات بسام.د. 
 الوطنية النجا  جامعة في التربوية العلوم كلية ميدع / الحلو غسان. د. 
 القدس جامعة في االجتماع علم أستاذ/  عيو  ذياب. د. 
 النجا  جامعة في اإلدارة أستاذ/  غنيم يوسف.د. 
 الطارئ التشغيل برنامج منسق/  علي أبو خالد. م. 
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 فهرس المالحق
 

 عنوان الملحق  الرقم
  

 الصفحة

 12 .النهائية.................................................االستبانه بصورتها  0
 21 .خريطة المواقع............................................................ 3
 20 أسماء السادة المحكمين..................................................... 2
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 تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات 9.9
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99 

 تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات 2.9
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 النوادي قطاع في المحلية الهيئات رؤساء نظر من وجهة الغربية الضفة
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92 

 تقييم لمؤشرات المئوية والنسب المعيارية، واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات 2.9
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